


 یسانشناور و امنیب

 هک دشقف وم ایذیس(۲۳٩۱) لاس رد

 روم نی رتجب و نی رت لک تسدب اد دوخ

 (ینسید- تلاو) لاسنیا رد ار دروآ]
 دوب هد رک لماک ار سوام کند

 نآ یلصامان تقیقح ردهک سو م یک 1

 4 نویساکیاب یتلوم > اب كرحتم

 هدیدملفژ|لبق اهراب هک دوطنامه ؛ تسا
 شوهدنچنوک ان وک یاهیزابزا ترابع دبا

 دیاش دشاب یم رگید تاناویح ایو هب رک و

 رثه رهظم نیرتیلاع هک دیدرکیمن روصت

 نیمه یس ور اب نآ طابترا رظن زا

 لیاد نیرتهداس . تسیان دشاب اهملیف
 هد « درادن یاههک رحم یو ری نوچ هک

 ویگن .یمنرب ازآتاوهش هو تاساصا
 سرد ناوتیم هک تا یهاد نی رتلهسو

 . تخومآ اد قالخا

 هسنارف روهشم سیوا < لب اف » ندن وغال
 هناسف| هیلک .تسا قالغ ملعم 4 فورعم

 دشاب یم تاناوبح نابز زا همهوا یاه

 نایذ زا دیوگیم
 ابب زیچاهنان ابات من

 وهنمدل | هلبلک می و ریم دود هاد ارج «مزوم

 یلاویح نانام رهن نر بک
 ناودنم هک تسا یزارد نایلاس .دن راد
 ردا ربزتسا هتف رک دد یا هلداجم ناسانش
 دید رت و كش ناکدوک یارب ملی باختنا
 دنتف رک هجبتن دوطنیا رخاوا نیادد دن راد

 نالاسكرزب یا رب هک یملیا ره الوسا هک
 مهناک دوک یارب دشاب دین« قالغا رظن زا

 كي رعت ردفنآ[ هک یطرشب ۰ تسا دبقم

 نآ همدقهدد دوخ

 فرح تان اوبح

 مه ام ید ریاص

 یاهیتحارات داچد اروا هک دشابن ءدننک
 ۰ دن اد رگ یبصع

 ناکدوک هک داد روتسدسپس دوء: شیامزآ

 مسردل وسیاه امنیس رد ۰ میدواب دوخاباد

 دن | وتیمهک ار یکدوک نس یتح هک تسا

 نر دننکم مولمم دو ر» ملیف نالث ندیدب

 تسینیوق تاساسحا یاداد كدوک الوصا

 رتدوز اذلهدشن تیوفت زوثه وا باصعاو
 ۶ تعت ناگ دزب زا دریگیمدارق ریثأت

 ارنآ ودیدالبق اد ملیف دیاب

 هه یازاد 6 سوام یکیم > یاد
 یارعب دناوتیم هک تسا یطیارش هنوک
 دشاب .دیفم ناکدوک

 هب جایتحا ندش رثأتم زا لبق كدوک
 زود زارثب رد هدنخ سح . دراد ندیدنخ
 نوچزورما هک .دش یون ردقن 7 هیل وا داک
 تسا هدمآ دد ریذنان بانتجا یاهزیزغ

 ام یظنبدن دنخبما هک یصاخشا لیلد

 هردنف هلعسم و ]رو

 ؟ تسا دیفه ناکدوک یارب هزادنا هچات «سوام یکیم» یاهمایف

 (تقادص رذ وبا : همجرت

 هیرگ هک,یصاخ*ا دوطن امه ) ۱ دنا ۰۱ وید

 (دنت یمن تیصاخ ك رجتم یشاقن یاهملرف
 نیهب .دن ز۱»یدایز هدنخ دبل وت و كب رحت

 زا لب هدید لیلد
 هکنیاضحمب انس هنحص یودع وضوم كرد
 اد دوخ یاهمثج و دش رهاظ كاب شوم

 یتح كدوک هک دوشب

 نیا .دنشکیم ندیدنخب عورش داد تک رح
 .تسا یک دز رئادوخ

 یبوخملیف ره دنناوتیم ناکدوک_سب
 مهم هتکن ۰ دننک اشام:دننیب یمناک رز هک اد

 هک تسا نیا تسمزذال نآ رک ذت هک یرگید

 اصوصتم ناکدوک صوصخم یاه ملیف رد

 اریزدشاب كدوک ناگشیپ رذه زا یکی دیاب
 بدا) دیوگیم فورعم لثم هک روطنابه

 1 میزومآیم دوخ نالاسمه زا اد سردو

 نسیدددوخ لاسو نسه ندیدزا كدوک

 نیااتدنکیم بک ادبلاطمرتدوزو ۵

 وداتفه نسب یدرع الثم ناب ز زا ارن ۲ هک
 یذذومآ هلمج كي . دشاب

 ودیئوکب كدوکب قی رطودب
 47 ؛عنسا حضاو دینک ناحتما ارت[ هجیتن

 كدوک رد رتشیب دیوگب ارنآ یکدوک رکا
 دنکتسم را یگید

 یکتیم هک تسا مسدام یاهاءنیس رد

 هتبل ادنهدیم ناشن اهملیف زا لیق

 دشره رتچ هچیل و تسیا هدیدنسپ

 .دش داتشه

 اد سوام

 شدود نیا

 صیصخت ناکدوک یارب اد یئاهامنیس هک
 سوام یکیمیاهملیف طقفنآ ردو میدادیم
 نایلاس شود نیا ار
 دوشیما رج ادن وسو سیودردهک تب زا رد

 نیع دد هک دراد دوجو یئابنیس وکسهرد
 اد كرزب یاه ماین نااس كي رد هکنآ
 یامه ملیف رگید نااس رد دنهدیم ناشن
 دنهدیم شیامن اد كرحتم یشاقن اب هاتوک

 امثیسب دوخ ناکدوک اب یتقو ددامو ردپ و
 نآب ناکدوک و فرطنیاب ناشدوخ دنتفر
 هک تسئیا نآآ یملع لیلد ۰ دن وریم فرط
 تدمنالاس كرزب دنن ام دنا وتیمن كدوک
 ناتساد كيرتنا اب راکفا هتشد تعاسدنچ

 یعس مهرگا .دراد هگن دوخ نهذ ددار
 یر نر و هک دنک
 هلئسم تسا مزال هک یرگید هتکناذل
 ملیف ندید یارب كدوک نمذ ندرکن هتخ
 .دینک عمجار بلاطم نیا هه را تا
 تصا رتتسم سو ام یا کیم رد هک دید دیهاوخ

 میدادیم

 ناک دوک یارب
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 كرحتم یشاقن یاه ملیف

 2 ربا اد هریفو ( ویک ونیب)
 ] هک دیاهدیددیشاب هدرک

 یاهنویسک آ و ناعوومو
 5 95 هد هک تسا تخاونکی
 او سحارید دنگید دوخ رد

 وهدرک رثا یچاشابت نهذرد
 دشاب هتشاد باصعا فمش
 . داددهاوخ

 رد اد یتاساسحا نینچاه
 مسدام تکلیهرد دننکن

 اهملیف ناکدوک یارب هعمج
 و (۱ هداملاقون
 :اهمایف عون نیا زا دنن ادیت

 تسی _هلیفكدوک یارب
 یناناوج ناکدوک هتسد

 ااک داتس هنهرب یاهناد

 اریذ ۰. ۱ سپ و دنک

 بل وازا تیثم

 ماین صومخ رد

 دیاب كدوک نهذ اباهن۲



 ردید و زب هک دداد دصت «تسا هدش نارب

 دهاوخ لیکشتدوخ هک لقتسمیویدون
 شیامن ضرء و هیهت یسداف ملیف كي داد
 ملیف نیا تسا میاش هکیدارقب و دداذکب
 عوضوءو تشاددهاوخمان < كاب رت قاجان د
 یچقاجاف دناپ كياب هزداب تسطوب رم نآ
 انس یچیچم وحنب هک كابرت
 ات و هتشون نآ هدننک هیهن

 تسدب ش
 .تساهفیدزگ 5

 ملیفكي رد ین امل [ یاههصاق ر
 دن اهد رک !تک رش*یس راف

 یاههماحتر مازیل» و «سکلا»
 )ربا شیب یدنچ هک نام تااب فور
 رالات رددوخ یقابن رذه اب و هدرک ترفاسم
 زا دن درک بلج دوعب ار هه رظن كنهرف
 تیپ زعزا لبف ملیفنا وا راک و یدوتسا فرط
 ملیف ددبلاج صقر دنچات دندش مادختسا
 هداد شیامن یدوزب هک مانی وخ باتمم»
 دنچ رهام صاق رودنی ادنهدماجا ادشدها و
 دن |هدومت ملیف نیاددیل دیدی وین ایسا اد
 یزپچهبترم نیلوا یاربهک تفک ناوتیمد
 دودوین قالطاسقر تفل نآ هب را تیم هک
 هک ميداودیماامو دروفرم مشچب مایف نیا
 هتسچ یأت وب دوتسا نیا هب زین اهویدوتسا رکبد

 هک دنبانن هدافتسا یصاخشا زا دشاب هتشاد صفر رکا دوخ یاهیلیف رودنیامت یعسد

 نیادد دنشاب هنشادرءا نیا رد یا هقاس
 «ازیلد و« سکلاد> نایمردروشن ادسکع
 دودیم هدید

 فی لابندب نایکیچاخ لوماس
 ؛ ددرگی رتخد

 ان اند»نادرگ دا ناب يچاخلوماس
 ءاد راپچ ملیف هیهت زا یک ژاتب هک يليف
 رظن دد هدومن لصاح تغارف < تداوح

 یرگیدو میلپیکی ملی ود یدوزب دراد
 دیامت هیپتهب عورشار اراسو مارد مایغ
 دناوتب هک یلوک رتخد كي نونک ان یاد
 هدرکت ادییدنک یزاب ادملیف نیا لوا لد
 هشیمه دننام نایکیچاخلوماس ارب ز تسا
 یاهشیپ رثه زازین هبرم نیا داد رظن رد
 تک رشیملیفرد نونک ات هکدیاد هدافتسا
 یارب زین ادرما تامدقممایتو دشاب :هدرکت
 ا-ما تسا.هدرک هدامآ ملیفود نیا هیهت

 هچرس لابقاغ وم نیاهرخالای تسین مولعع
 | هکیتراهم اب اریز تشندهاوخ یک
 ترهش«اداس» لوا هشیپ رثهدراد لوءاس
 .درک دهاوخ بسک یریظنیم

 ۳4 ار «یگد نز یارجام» هنوگچ
 ! دندرک فیقوت تعاس
 لوصحم < یک دن ز یارجام» ملیف

 زا سپ هتشذگ هتنه رد اد يلب انابد»
 ۲ هرضم تافیلبت مرجب ؛شیامت یتدس
 مهافت ءوس عفد زا سپو فیقوت تعاس
 «یگدنزیا رچام» فیقوت ؛ادندرک دازآ
 | ملیف نیا نونک ات هکیناسک |ریز تسین دین
 زیچهبه نآ ردهک دن راد ناعذ) دن |هدیدار
 هکیروطب یل و هرضم تافیلبت زجب ته
 نیا فیقوت هدرک عالطا بسک ام ربخم
 هتفهود یتاعوبطمهبحاصم هطساوب ملیف
 شرا وعهراب رد ملیف اناید ویدوث-| هتشذگ
 فالخ شرازک و یس ران یاهملیف هصرد لهچ

 تلاخدژاسپ یل و دشاببمیدادروش عقاو
 تبانعوضوم نیایچ وی «هطوب رم تاماقم
 .درک ادیب همادا ملیف شیابنو

 یوبدوتسا لوصحمنیلوا
 نا رهت»

 یاتهویدوتسا هک اهذود نيا رد
 هدنب اب و هتشاذک تسد یود تسد یناریا

 اهنیسه داتس

 « ملبفنا یبنو یویدوتضا دنا هتخود مش
 (یفیلبت هن و)ینهیم مأیف كي ادصورس نودب
 نا تسامامتاب ككيدزت هک هدر هیهت اد
 درد -هآت 4 ,نطو تاجن هادددو هک ملتف

 شترا كلک ایو نابتراشب یدهم هلیهوسب
 تسنکسم .غالسطا هوا رس, و هدیدرک هبهت
 رنهو دش هدراذگ شیامن شرمب یددرزب
 ثیادبعزا دنتدابع ملیق نیا هد ناشی
 تاتشو-ه و یرمطمرم لایرف ۰ یعرخ
 . یدارم

 «ملیفسراپ» ویدوتسا لالحناهعیاش
 ؟ دراد تحص هزادناهچان
 ءدش مییاش تالجمژا یکیدد [خا

 هطساوب < ملیفسواپ > ویدوتسا هک د وب
 ؛شرمخ | لوصحم ودیکی زا مدرملابقتسا مدع
 ترقاسمنامل اب زینناشوک رنک دوهدش لحنم
 ربغم قن وم عالطا قبطرب اما درک دهاوخ
 نیا ژادم ودر) دن تحص هج وچیپهب همیاشنیاام

 «ملینسراب» سیسانل ادیدج ویدوتسا هک
 ناشوک رتکد ؛دیسر ناباپ جرک هار رد
 لئاسو ابات درک دهاوخ ترفاسم نامل آب
 نارباب ءامهس فرظ دد یرادربملیف دیدج
 ملیق هسزین تدم نیا ردو دیامت تمجارم
 یاهمانب ویدوتسا نیا دیدج تالوصحم زا
 هبپ قشهبورق « نالسداریما « نزهار
 .دشدها وخهدراذگ شیابت شرعیب بیترت

 هتشذگ هتفه ربخحالصا
 ترازو تاشیابن هدادا زا هک یدوطب

 هرا.2شوگلاف ربخ « دنهدمعالطا روشک
 هنامرحم نویسیمک لیکشتب مجاد هتشذگ
 دیاب قب رطنیدب یغیراتیاهمایف رومناس
 ءدشلعنم روک ذمنویسیمک هک دوش حالصا
 نویسیمک ددمثتحم|ترصنیات] نیضردو |

 . دن | هتشادن یتمس هن وگچیه روب زم
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> 
 هبریرحت تئیهرظا ریز

 نایتسلا پد ریدم و زایتماهدن داد |
 ۱۳۳۳نسب ۱۳ هبنشداپچ - ۲۵ هدایش |



 ییاغت ۱ زین ناتساد عوقو لحم 9 5 اِ ۱
 یلبا همزال هچنآ دوخبدوخو

 رو تفدتیب زا 1۳
 یعقوع نوچ زین ملیف
 یاهیارخ و دیدرک نام[ دداو ینیلسود

 : حر هکدش هتش ر حرط

 یرگیدبوبع تخاسرتااتم ادوا دوشک ن
 قعع و لحبب وا ندوبث دراو ظاحل زا مه
 نیاودوم ادب اهناد۲ ةيحورو تاحاسحا
 ملیف كبس عونب یک دزب همطل دوخ بیع
 ی هی یقیح زاارنآ یلکب و درو آدراو
 تفگ ناوتیم . دوبن رود وتسیلاگروثن
 نتشادرب یثع لصا كيب هجوتاب ینیلسود
 یکدنتز زا یا هنحص

 شومارفاد مزیلات روشن لوصاریاس یجراخ
 یاه هنحص مامت هکنیدوجو ابو تسا هدون
 لاحنیا اب دنتسه یمتاو هه ملیت یجداخ
 یوب رانسكي یعتاو یاه هنحسنیا نایمرد
 و دوبن اهناملآ یکدنز مقاو هک یعوتصم
 ابهک یلاه هثیپ رنهد یکتخاس یاهروکد

 لاح دوخ یزژاب یانعم قسب ندوبن دداو
 دندرکیمادیپ رتشی اد < ندددآ دد ءادا»
 دنداد یم یعودصم و یگتخاس ۹ ملی

 یهسلسنآ زا ارنآ ناجو تقیقحو اتمو
 یعقا و مایفنیا رد هک یزیچ اهلت . دندومن

 و ابتابایخ و اه هچوک ياه هنحص تسا
 هک تسیاه هداوناخ و ناملآ یاهیناریو

 یاهخاروسیالبالرد كي دات یاهنیمز رب زرد
 هک ید یاد دیایخ
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 ما 7 ضم

 نشر
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 لبق هدامشزا هبش

 هدخدخاروسو اهلادوک نایمرد كنج زا سب

 ثیمه . دنا هدرک تسرد اه هبارخ یاه
 دنا هدومن هطاحاار ناتساد هک اه هنعص

 یعونصمنآ ناتسادیل و دن راد تیعق او طعقف
 رد زین اهن اما ۲ رقف

 هتفرک تدوص یبوغب نآ زا
 شیامن ۰ تسا

 یلام هتحع

 كي رطاخب هداوناخ كب زا یرتخد : تسا

 ناذابرصاب هقشاعم و ه زاغمهب یثح راک

 واردا رب
 رد تسا هدش حالس مساخژاب رس كي هک
 یفخم هناخ هشوک

 هزاب رد.دنک لصاح فرق ووالحبب سیلپ هک

 : دساا هتفگ نیدقنما یثیلسود ملیف نبا

 هدوب راداف و دوخراکب یئیلسور نب دود

 ان رصو هتشادن ادیداداف و نیا ینیلسو ریل و

 ناملآ عاضواب تبسا یدرا وان داگن ربخ كي
 - مه تواضت نیا لیلد

 هحورب وا ندوب درا وا - دش هتفک هکنانچمه
 اهن ال یحود ننس الوصاو یک دن ز عون و
 تفرهداشا الابرد هکبدوطب ۰ تسا هدوب

 < رفصلاس نام[ ملیف یوب رانسعوضوم
 تخب روح راط تفر نام اب یتقو ینیلسود اد

 تسا ظاحل ودزا وا دوز رطنیاب ام داربا

 یتسیلات دو یاهملیف الوصا هکنیا یکی

 رگب ددنیلطیما یا هتخ اد رپ و هتخاسیوب رانس
 اهنآ یارسب مهیئویرانس هچنانچ هکنيا
 وی دانسنیا هک د وب نآ شا هم زالدشیم هتخاس

 هک دشاب كيد زا مدرمیک دن ژعقاوب یردق

 روج و یقمعو یرهاظیاه هنحصیعیبطلاح
 نآ زا عنام دونبدوخ؛مهاب اهنآ ندرک
  صاتحا ها یچاشام رکفب هک دنوش

 و دیامن خوسد اهن ندوب یعونصم
 .دداو ناملآ یک دن قسب ینیلسور

 . دهد یم نت هدننک لافشا یاوق

 دزاد میب هتسویپ و هدش

 ۰ < ۰ تسا هدوب

 یعیط زا وم و اه هنحص یدنپ
 هک یروطب دنک ظقح اد

 تساهناگیب عاضواب ۳
 ف شود زا وا تفک دب اب

 ها
 یب نیبدوداب و هدش

"0 « ۰ «+ 

 ما یونس نر

 ۱۳ بن دچ با
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 |یاهن امتخاس نایمزا یجاشام:
 وک و ۱هنابایخو اههبارخ
 مدا وا اش بي تععس یناکدن ز
 شوذتسد هک دهدیمنادنار
 وتمنب دود یسدع اب یتدم
 دوشم هتخوس و هءدشنوک ژاو
 اوژ را مد رم هن وگچ هک دهد
 خاسنیا نارب و یاههمخد

 اهنآ نایم زا دنا ولیم
 وشیمهداد ناشن رن هنسج
 رسپ كي هن وکچ هک ده دیم

 و هچین صاخ مسیلاب رتام
 اندی اقعرد بصعتعو تسا
 مومسم اددوخ شی رم
 قبط بیترت نیدب و
 هک اد یاهدیاق یب

 . درسیماچب زا دیامنب

 دف لتق نسیاذا سپ
 اددوخ راک نیا ناهانک
 لعت نینچ هک دنکف ایم
 7 )لات نیا ملعمیل و
 " دنکیمم وکحم ار

 ؛ك رسپ ۰ تسا هدش

 "یکناوج لثم اوهب
 ت ث اعب اهنابایخ



 نا ريادد امنیس
20 20 0 

 تب مد مد
2۳ ۵۵ ۵ ۵ ۵ 

 نیمفهلاتیاذع
 هیت هب عورش ودب زا هکب دوطنامه

 راک زامادکچیه ناریا دد یسداف یاهاین
 شناد داک تسدب تعنص و رذه نیا یاه

 یناریایاهملیف یدادربملیف «هدش هدریس
 تفرک ماجنا یصاخشا تسدب یندم ات رین
 رظن هلعق چیه زا ادراک نیا تیحالص هک
 یدایز یگشعب زین رما نیاو دندوبن ا داد
 یاهوبدوتسا نابحاص رومشو مهف هجرداب
 زابزونهابنآ رثل | دیاشو تشاد یناربا
 دراوو ملطم راد رپملیف كي راک تیمهابمه
 و دنشاب هدریا یب بوخ ملیف كي هیهن رد
 یدادربملیف هک دننکیم لایخ زین یضعب
 یهاگتسداب اهتنم تسا هداسیساک# نامه

 زا یضعب هک تساج نیا بیجهو رتک دزب
 یدادربلیفاددوخ زیئام روشک ,ياهساکع
 ناوتیم هوم ناوئس و دنن ادیم «اهربخ»
 رصحتهزادربملیف هک دریمان <« رفشواا» زا
 ۱ تسا هژود هدزن اب و كي راث یاپءلیفد رفب
 نولک ات مهرگید ساکعدنچ نیارب هوا
 رک ذهک دن اهدادماجنا 6۱ یلاهی داد ریملبن>
 زا اما دسریم طلب دناز:رگید اهنآ مان
 دندشن رضاح رگند امروشک مدرم هکبعق و«
 دننک اشام یسداف ملیف ناونمب |ریلجنب ره
 زین علطم رادربملیف نتدنچ نیارب هوالعد

 هیهتدداهن ] راک شزراودراو هتشدنیا
 اه ویدوت-ا نابحاصرب بوخ ملیف كب
 درسطدراوا-ن صاخشا ؛ هدیدرک مواسع

 رگید رفن ودیکب تسادیما و دن |هدیدرا
 اد نادیم یدوزب دنامدنام یقاب زونههک

 شکر ز اضر

 کا مروشک دد.دنل ادرک یلاخنا رگیدیا رب
 ۱زایموبنان اد رگ داک رثک |
 ۶ راد رپمایف كي دوجد

 ؛دن |ءد رب

 ی کتب زایرایسب و تسا
 نوذرجیزیچ دوشیم هدید یسداف یاهملبف
 رد . تسی نادادرپلیف یصضش دادعتسا و
 و هداس ,یاهنب دوداب یدادربملیف ناریا
 هکنیتروصردد مگیم ماجنا روتک ژ و ربدنچ
 ۱ داد ریملیف سو تسد رد یرذم للاحدر" 1
 تالو_صحء هیهت دیعااسب هچدوب ام
 هتشاد رب نونک ان هک یسداف یاهمایف .تفریم
 یاهملیف یکی تسا هدوب عونود زا هدش
 رگبد یاهروشک رد+؟ یرتیاپم هدزناش
 یتافیلبت و یربخ یاهیلیف یضعب سوصخم
 نود ونآذدا یلبخ اهملیف نیا هیوتد تسا
 «لاسدوب رو عون زا رک ) ٌاصوصخم تحا تب>ذ
 زا ,درادن مزالا داه راک رگبد و پاچ هک دشاب
 شی امن ناریارد نونگ اتهک یسدافملیفه ه
 ۳۰ ویرتیلبم ۱ اه آ ددع۲ و هدشهداد
 یصاخشا .تساءهدوب ی رتمیلیع ۳ هاهن ۲ ددع
 نامز زایص ۱۳۲۷ لاسژا بیترتهب هک
 ناربا دد < یگدنز نافوطو ملیف هیهت
 ژادلت رابع دست |هدرک زاک داد ربهلیف نآ وئعب

 یدارم.بیبحیدون - ناشوک رتکد
 فیاوتامسیروب - ناهاو  میدب سدنپم
 -یمساقریعا -یئاضد - نیعف - یشوءرف
 نایتداشب - راشونا - نویابه - كاهاو
 اهن] نایم ژا هک ژرژ - یخرس لک -
 و سی دوب ۰ نیمف «میدب سدنهم زا ناوتیم

 ًامنیس هراتس
 [ 5 زیر ی یی ور ی و جو هو نو 200 000 02 0 0 1

 5 3 (۸) تاریا رد یرادربملیف تعنص و رنه +
 ِق

  خط ومصمعم 200۵۵۵00

 فاوتام سیرو»
 درگ دایعلطم دادربلیق ناوب ژرژ

 ردام یداد رپلبف -.بمف 4لاتبانع
 رد ۱۳۳۱ لاس دود هک تسوا داک تيل وا
 راک ریز! نیمف . تسا هدش هیهن ملیف سداپ
 دوربم دامش ناردیا نادادربلیف نیرت
 ماجن | هک یئاه راک دادعت تیحزا هکیدوطب
 *تسا رتولج نارگید زا ( ملیق۱۱) هداد
 بیعنودب وا راک هک دوشبما لیلد نیا یلو
 لوتشمنا-مز كي رد ثیمه نوچد دشاب
 دسیاش تسا ملیف داهچاب هس یواد ری
 راک شزرازا یدایز دادقمب راک ترثک نیمه
 كب یلیخ نییف یرادریلیت . دهاکیموا
 یراکتنا ه رگچبهر تسا هداصو تخاو
 یاهراک نیرتهب زا .دوشیبن هدید نآ رد
 ردهک دشابم «داجات ناغدیحم اغ]> وا
 هدرب داکباددوخ ششوک یاهتنم نآ یط
 روک دتمظعاب هک دن ادیم سک همهاعا تسا
 ژا رتهب یلیخ ۰ ناتسلک خاک یمیبط یاه
 - دادماجن |یرثبل اجی راد ربملیف دشیماه نیا

 ملیفیدادربملین اب یو. عیدب سدنهم
 یاهملیف هدیک رزب لوح تعاب «درگلو»
 اد یناریا ناک دننک هیهتودیدرک_یسداف
 زین _یلع یاههاگتسداب هک تخاس هجوتم

 یاد ریملیف كبسد رک هیهن بو ملیف كي ناوتیم
 داشامت یودددیصوصعم رن|میدب سدنهم
 رب کبتکت رظن «طقنزا ودراذگیم نایچ
 نوچو دشابیم صقن نودب ًابیرفت دا راک

 3 (۲) تلصرد هغ)



 تشاعو اهداوتاربالو اه ننفاروت اری
 یلعفیاهویدوتسا زا یضعب هک «ریغو پأچ

 ردب ؛ دن راد رابتخا رد نآرهت

 هدیدت باوخب مه (یلاکیرمآ ن درگ داک)

 ۱۹۱ :لاسرد تسناوت تیقیرک یلو دوب
 ۱۹۱ لاسددو «تلم كيشياديپ» ملف
 یاه هچنق > ۱۹۱۹ لاسددو «بسعت»

 . دنک هیهتاد < هد رهژپ
 كرزپملیف ۱۹۲۵ لاسدد نیتشن زی ۲

 ؛تسباب .درک هیهتار «نیکستوپ داد هدز»
 غیاون یلیخ و نیکن ودوب ؛ جی ول تند

 لیاسو نتشاداب لبف لاسلپچ یسدد ربد

 زونه هک یئاه راکهاش دنتسناوت یلادتبا
 هکنلاحرد .دنروآ دوجوب دنا هدنز مه

 اپرخا لاسدنچرد تالوحت همهنیا زادعب
 یاپملیف رت بترم اتبسن لیاسو نتخاد
 یاهبش>« «هاگنكبد « یغای» لاشا
  میدرک هیهت اد هریغو « یلعلها» ۰ دیس
 تسی نآ عوضوم اریز مينکيمد
 میهاوخیمن هکلب میناوتیمن ام هک
 تیلوئسهبو ميهدلیوحت بوخراک
 . میربب نآ تیمهاو

 تس ایس«حالطصا 4 مین م هلچع راک رد
 الث» . میهدیم حرخب «.یسلام تسام >

 هنحم یود ملیف هک نیاذآ لبق میهاوغین
 46:0>یشیامزآ یاهیبک نتف رک اب دیابب
 ادصو كنرودون رظنذا اد ملف تابریع
 یدادربلیفع ورشزلبقای میک ند .دیفد
 . و نامز " مینک هملاطم بوخ:اد ویدانس

 ب۷ ب »1

 مگان تیاعد تقداب
 یک دربیویدوتسا هک

 و داک هقاس ودقن"

 نیهاش»و «هبسد» ل
 رسه» لثم یملیفملیفاءابد ابو < یسوط

 نداد ناشن تئرج مهزونه هک )«
 ..دننکمم هدهت (ددادن .تخح و نآ

 ناشتیارب مددوآ لثما دو
 زا هتشذک ).ینفداک رد ت دع نداد

 یارب < محازمرسه و ( رثید تاب ویع
 و یرنهزوما رد تیاعد مدع ندرک تبات

 رداق ویدوتساود نیا هکیتروصرد هریغ
 دقناوتیمهک دندرک تباث شیب ومک و دنتسه
 ,دیتشرک | , دنهدب لیوحت یرتهب لوصحم
 نیرت زهچم «لارتناس» ویدوتسا هک دیا
 دیاهدرکن هابتشا تسایناریا یویدوتعا
 یسلو مدون قیدصتو مدید اصخش مهنم
 دهدب یل وصحم هتسن | وتننونک ان هکنیاتلع
 نکس تساراک ةدننادرگ نتشادن ناسه
 ویدوتسا هک دیشاب هتخادن عالطا تسا
 «مانکیب موکحم» ملیف هیبتعتوم دازرهش
 یالوی وومهاگتسدو هتکشنیب رود كي زجب
 یرکیدهلیسو چیه < سون ابتد دهع >
 س- هک ملیف نآ نیاوتسم یبلو تشادن
 زیتدنم رنهداد ریل «فیاوتام طیدوب>
 بوخ اد ویرانس دنتسن اوت «دوب نآ وزج
 هکدش نآ هچیتن - دنیابن یرادرپلیئ و ٌژاتنوم حیحص لوصا اب و دنهدب شدورب
 سس ۳ وربو» تیففوماب < هانکیی موکحم» ملیف

 ؟درگ عفداد یسداف یار
 اید ناد رگ راک

 ّ . دید رک
 رو لیاسو مدع اتجیتن _سب

 ر) رق مود هلح رمدد: یداد رب

 (تشاب تفرشیپلماع نی رتک دزب
 ادرک و نیل وّم یسداع
 ۱ رد ودنشابیم هط وب رم راک

 :دزنک هیههتهچ وتم رنشب
 تسا ملیف

 ) ملیف ُهدننک هیهن
 ادا راک ناکمو نامزدیاب
 ب ۱دتان اکماو ط.ارش

 لیمحت یرذهو ینف دداک و
 .ز هخومجم هک دنک كرد

 اش.جرخ غلبم هتاسا هب

 ان مد رمهب باب هک یلیق
 ادا ملیف نیا داظتنا هک
 : .دزومایپ و دمیفب ملبف نیا
 اب رج زا الماک دیاب هدننک
 : زا ناب طوب رم دوماو
 ادشاد عالطا یونعم

 عرب ایو دنک حرخ
 لق الثم دایز و مک



 زور هشر نه

 یذو ره دوبهاش : همج ز

 ارج 1 ۹ ۵ هشپ رنه یاودوع دو )اه زد

 اجنیس» زاتس
 «مات» هلحم زا

 دز] هدیسر یاد همین

 تسا (تذاگ وب یرفیه» اهنآن یرتمهم ذا یکیو

۳ ۳ 
 4 | )و د راک ینغ و دوب

 تسا حب نیدبمضو دنک
 ٩ ی ی

 یقاساسحااب و كاتدرو و جن

 رو تسا ینوگ رک دو رولت ی
 رث ان وا زگ ناج تالبخت «

 لحهدد تسا هدوت هطاحااروا رب

 رداپ و یگنج ی
 هرتفرژراف لک

 و دابناو 4-اکسار هدش

 جم

 و تاذاهج

 ی الی و هنحم تی

 ,دوشيم رهاظ هدهدبم

 یوت یاه رونک ژوربو
 راونامشمشندوشیم شور

 نشود دنا ام لالع ۱دلسمذایک 1۳

 درست وخ و دبق یب یلفد رء فن ءاجنب کی امدم
 ریز یاهفارگلت میسو مزاول هکبیلاح رد
 دن اد تسد ددا دیگنجیاهیتشک و یئابرد

 دنا اهتیمانیدو هیران تامهم هلیتف ابایو
 رد عقاو تكرزب لیقترچ هبو دننکیم وا و
 ءرخالابو دنهدیماد یثیمع تاک رح هطوح.

 داجیا هءاک رکتل یود رد یدالو-: یاب
 رد یف رطزا ودن راد لافتشادوخ راکب ؛دننکبم

 .تسا تراگ و ب یرفمه صوصخم
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 جداخ هرگناهچ و یچاش امت رفت و ودح
 یگسپ دگنی اب و .دنشکسیمند رک هداش
 دنب ادم

 ۱هنوصز

 یچادو

 تقبقح دووا . تسا رظقنم هشیب ر
 ۳ کد ۶ ۰ دداداد نشام هدند كلي مآح

 یلیغ رک ا دنکیملیقرف هدند نیا یکسچوک

 ملیف نیشاع زا یثیسق دشاب مهمو كزرب مه
 لحعءرد دیاب ۲-4 دهدیم لیکشتاد یزاس

 تیحصهکش | نمط دوش هیبعتدوخ _یصوصخم
 ادواتسا هد رک رب !دهنحص یاضف طالثخا و

 دبامت ءافبا اددوخ لدهک دئن ریم ادیص

 دنچ وهدش راشحا رند و زی ردق هکشب |لثم» هن

 ادصا روا هر ءوددتک ربص دیاب رگبد هقبقد
 دم دریک دوخب یتک رحو تسژهک دنن زیم

 رانو و هنیاط اب دف رثم ود اب یدرم

 سمله كول رشهک نیشپب راک ذودلثم ساخ

 تةداسب اد یشیانج لحم نبءدذ یادوزا

 ادوایاپ رسهدش هكلب وزن ۰ د رکییم دبدزاب
 قالخادب و صوبعیل اب سپس دنکسمهزادن |

 هاگت واب زا رثشاو رفتقاب هک ووکیم وب ور

 دیفسارشفاهدو تدوص» وووب رباب هدرک

 ندواعم دوشپم كيد زن دع وممک مک . دیامنیم
 خرچ یادم هیبشهک یگادصأی نادرک را

 دشابیمیشو رخ وشوح رب هک بفعیاه

 تک اس

 تک ۱:تک اس

 تکاس دن زنم هاب رغ

 مگ وا یاد ۱ اههن

 یتوکس هلصافالب نوجد ادا تا رد ی وقان

 اد اضن ك دی اتیم,لانشا تشهدو فوخم

 زایخ هک
 هدوشیم هریخنانچ
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 وا ناهد زا

 «اجنپ هک تا نیادد « دوزد هوشپم حداخ

 هاجشو هداتسپا یا هشوگ رد ینفدرم رقن

 ٍا دوخ یاههچنپ رسب یچاشایت رفن
 كي لثم نادرسک دو و هنشکیم ندر-ک
 توطس و تهبااب ملاظونشخ یاس رف راک

 هاگتسد نانک ره زا یاهدع ما ردهبس وصقم
 عداد ریمایق لب » ود و تساءدش ه رمخ هنحص هب

 یلوک هک هدش كيدرن هشیپ رنهب ,یردقب

 ادیان طیضوا هلیسرد او سقن دهاوخیم

 دیدشروت وت ربود تکست كبد زن هشيب رثه

 یورردهک ار یلاپبذ مناختسد وءهدزون از

 هکتیلاح دو هثفرک تسدب هتش تکسپ

 یصوصخم كیسباد دوخ هجهل دن, يمس

 لمع تفارظو تفاطل هبتچ مهو دررآ رد

 دیوکیم هلک لب دنک ظفح اددوخ

 ۰« مزب زع»

 هلطاحاو نانیمطا

 یک احهک یرشبواک وشش وک ع ون نبا
 ولع رب ینتحو تیصدشاب و مکیحم یحد دزا

 وه ههژا رثالابویرکف رک رم و میط

 زا یشان نآ زا یمینو دشاپیم تسارفو
 دو هک دشاریم سغ دوخ تمییط دوجو "

 رگیید مین و هد ءدراذک همیدوب شداهن

 ود؛دشابپم یتالوطتسوأمم و نپ رم" دول وم

 < تراک وب یرفه» باتج صیع سعش
 < نوک ینشک هد شدوش > یگند ملیفرد

 دش هداد:حرش توقف نآ زا ,یاهنحص هک
 هدع طقنهک دون ناعژا هیاب وءدش مج

 دنتسه یزوا تیصغش نینچ دجاو یلیلت

 رهاظ ملبف ۸م رد نونک اتتراک وب یرفع
 بوخ یضع»یلااعءداملانود یضس هک .دع

 دتنک رع , تصا هدعآ رود بآ زاد یخارب و

 عوتکب هک هدش تعاب_دوب زم یاهمایف رد
 تساودع ادب وارد هطاحا و ناثیبطاسح

 یغونصم لکه ک و زیمتسابلاب مهلیف رد هکسبتق و
 زوزو هثنام هک یلادصاب و دوشم رها

 دنکیم تبع دشابیم تان هفخ یهامثس
 «دنکمدود یضاخ زرطاب اودوخ .راگیسو
  وتیاضراپمع لیکشت یبلاج هنحص

 < نشخیک وب» :هتنکبیم وا رف تذل

 نک



 هل وسمیاچ

 جینام زاب

 رد هک دوجرد

,  09 
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 یچاشامت

 لاک دار دنک ب 9 ۱ 1 4 
 اسبیاهفرح نادژد و اهیناخ

 ۳ لف یتیدب یمامت و مات نابتع
 ردوا یزاب هکنآ مه ۳

 هزیاج۹۵۱لاسدد «اقب رفا هخنم» ملیف
 ٩۲ فرظ رد .

 دیقن هتشرهک ت
 رگیدلاس« هک از رن راو ِ دنا

 رد تساهدومن هراب

 ۱۳۳۱۵ وات یجوتلاج و مهم یامن
 مهز ونههچ رک هدوب مارد اهن ر 4 ِ

 و رورش صاغشا لدرد هک تسبن لبمی
 ۱۳ قو بی دنک ییان رنه یناجد
 تاعاسو یئانج ناتساد هک تشاد لوقبع

 ساداب ین اک یا ودنک ع ایتبااد «یدبم
 شابیدایخ رد اداقآ ودومن یتسدشبب تنوم |
 2 ۱ 2 ود اوخا « تراک وب یرفه > درادک ۱

 دن ورت كي لدرد« اب راس» مانب یکب ملیف ترا و
 ۵ اب تن وماداب یناب و تیزتسا لاو و ی ی نروص یتشزو

 ستنک »4 ۲ مشه ی گید و ندوییه یر [ تفایدد دالد رازه تیود ملف ره
 "یزاب رندراک !وااب ابلاطبا درد« هته رباپ ۱ » دوخ رسده نیم داپچ ۱

 1 < یک وب دن راد - یرال ۲ ۳ تیا دوم ۱ ۱۵5 د شدالوا ود و < لب
 «ملف اناتناس» مانب ی ِ ِ

 هدمع راد هاپس هک تسا هد و

 دنناس یا اهمایف و دش 1 ۰

 و و-اخ یاج ث ٍ ۰۱ »

 | ال ط ۱ ملف ۹۹

 و سن وج رفیتج وا یاهب دابیه ۲

 ثقو ره زا یم 1 ِ#

 یدوطب تا ترهشو یفرنحد

 ید دشلل ود یردادربمایم تمنص منادیم«

 لیهب و تسا هدومن عورش نویزبولتاب ار

 یادربملیفیاهیناپمک ششوک د یمس تهچ



 ینا ربا نادنم رنه

 ۴ ر زبءیتسععم لری ۸ ری ن

 هداز یلا و زیورب

 نماد ود؛ نارهت تاهدزا یکسیر

 طیحژادود ۶ زرباالاپچ راک وراسهو
 رهش دافب هدوسلآ و لاجج و وهاب»

 و رثخ رگیدکیلد زدواشک یر.ب
 ابو هدمآ نارهتب یتدم زار
 لاسرداهن] قشر و هند رک

 دیجممانت ناطیش و اببذدوب یدوا وم ۳
 هچب نیا دامس + درک لیمکتاد نا 7

 تشاد واشرسیشو هتیل وفط نا وانا.م
 یصاعاد ردامو ردپ دوخ یاهنتطبشاب و

 نیا دبسرس لگ هک اجنآ ذایلو در
 هک وا یاهت دار دشیم بوسحع هداوناع
 | رد فاطلااب دوب یتاذیاهتف وطعاب ما

 ودش كرزب مک مگ دیجم , دشیم یرا
 لیصحت یارب اددوخ زبزع دنبا دشردب
 است ]رد درک هناود یزمم ریما ناتسبدب
 هوگچیم ملطمو ریدعدوب دورش س زامع
 هتشر روا زاو دنتشادن شتف رشیپ هب یدبم
 دب وکیم دیجم یلو دندی رب تیحمو تغاا
 یو رسخ كلم یفطصم یاف  ماثب متشا د یءلعم
 تسا یدرو رهس ناتسب دی زین كنبا «
 هچب تسنادیمو دوبدرا ولافطا هیحو رب وا
 یربه دو تخومآ سردار لقطدبیاب قب رطع
 و راکنا لوحت ددصرد تهج نیمهب در۲
 و قود هجنآ دون یمسو دوب نم تباده
 دهد قوس قبرط نامهب ارمتسنم هحب رف
 یو رسخ كم یاقآ محا رم و تامیلعت رنارد و
 ثمهب میاسپ هباد یدومص ریس متسناو-
 هلحرم دو دیاب ملعم هک مدقتممنم تهج
 روطنآ دناوتب ات دشاب سانشناور لد

 لاتتشا لافطا تیب رت و میلعتب تسا هنسیاش

 و دزررو

 تالیصحت ودیس ز نایاپب ناتسب دنا رود
 + رهشناریا یاهناتس رب د رد زین | ر هط-وتم
 وا  هناولگ یکشیپ رنهناتسرنهو زرباا
 یملسب یرفاو هقالع رت ات راکبدورو زا لبث
 .تمدخ هلبسو نب رشهب اد لفش نیا رب ژ تشاد
 لافطا یضمب هک تسادقتعم و دن |دیم# امنجاب
 مدههکلب درک تیب رت كتک ءارزا دوشیمناد
 تق رگ رتعیرس قبوشتءادزا اهنآ ذایا
 رخا هتسد زااو دوخ هک ارپژ دنبامنیم

 1ومه یتدم ثلع لییهب ۰ درادیم بوسحم
 هتابش یاپسالک دویزممریما ناتسب دنا
 اهزیچ نیاباما تخادرپسیردتب ( ربا )
 یا رباو یرتک دزب طیحم هکلب دوب منات
 + دییلطرم دوجو ضرع و یف مت

 یگشیپ رشهنأتس نه هک ۱۳۱۸ لاسدد
 سس ۵ هرامش

 دو نآ هدودنبل واد رک اش زین وادش سیسأت
 یل ودشد زا واجن ًابارپا نیاصحمهنسد وزج و
 نوچو دید رگین وا لاحب یبجوت هنافساتم
 رتدابز نارگیدزا شایمس وراک هغاس
 زا یا و دنک لر تساوخ رو تسناوتیم دوب
 هکیا همان رب ود رتأتملاس نا وا رف قوذرظن
 هوشماجنا تل ود تایه روضح رد دوب دا رق
 ابو دون ل» یاضاتت ناتسرتم سی دژا
 هبدوب رصحنم هک یکچوک لروا تقناوم
 لوجم شا ءههمب:هسفاک د» یتتس نددوآ

 دید

 الاب هدرب ؛ دیودرگ ژاف] شیابن ۰
 دندوب هتسشن نسدد مئاخ هدژاب +« تفو
 ینیساب ( ینسمدیجم ز یودءایس نسداک
 شباپ ناهگاث دیدرک هنحص هراو یئتسب
 یتتسب زا یکیو دروخ دوک د پوچ راپچب
 اد هوخ دیجمیل و دبدرک قلم اوه رداه
 تفرگ اوم رداد ینتسب فرظو تخابن

 «لایخو باوخ» ملیفدبادوسو دیجم

 امتیسه راتس

 ماتم نیاب ندیسدیا رب«نا ربا یدمک هشیپ رنه نب ون
 اتبس سا ,دومیپاد ید وبعلا بعصما د یمارگ

 بچ رود هتحض نی تهافگ دوخ یاجبد
 ووصت هسک نایچاخاس ندزفگ و نیست
 ا؟ لا ویهشب اهل هرکیم
 نم اهن او

 هصنم

 حس هدروم نیس دید رگ
 ملا و فطل دروم ین

 اد یفرش ءاوودخ مقاو هطوب رم نا
 تفرگ ندومب

 زا هک یدایز دادمتسا رتادد مک مک
 دشهتعون وايارب یلاهسیب دادژورب دوخ
 :شنفلک ودیجم ۰ شاخ ودیجم لیبت زا
 ووضح رد زب رثاتدنچ و غ اب رد دیجع
 ینویاسص ترضحیلعا و هبقن ترضحلع
 درک یالب

 لاسرد ناتسرنع مدود نایاب زا سپ
 نارهت رلات حاتتقااب فداسم هک ۹
 برق و دیدرک هناخاشامت نیا هاو دوب
 رد هک د وب هتیب رثه رتاغ نیادد لاس 6
 *ارجا زبن ییلاجیاههدرب شیپ داک یا هتبآ
 ربدم دازرهش رتات ددمامو تفم . دومشیم
 ماجن اب سراب رثات ردمهلاسوددو ملک همه و

 نونکا وهتشاد لافتشا یسکشیی رنه
 یدبدج رفات دناوتب هک تسا دنموز ۲
 تسدبدشاب هنمورب7 ونددم تهچ ره زا هک
 سیسأت نوز شوخ ناکشیب رنه هقیلسابو
 رد لبصحت نامزرد هک دیوکیوا . هتک
 رو رفع ناگشیپ رنه و ناتاوجاب ناتسرتم
 یرث |چیه نونک هک مدوب ورم وری ریگتءو
 وداد ینسحمدیجم تای رظت تسی اهنآ زا
 تلک مدشاب وجامنیس و تان رک و رثهءداب
 تی رت و میلعت لحم هسزدع هک روطن ایه
 الابو ربونتیارب زین ره .تسا ناک هاب ون
 رو هچن انچ و دشابیممد رم زاکفا حطس ندرب
 شزرا یدانبد هدرکن فورصع ها دنیا
 یرتهروما مهغب رداقار مو رمهک اهن [ ووادن
 یاپملبف و اهرتات نداد ناشناب و هتادپبت
 رومشب ودننکبیم رک رسا اهن ] هوخ ل وقب لذتم

 یلاطغءا ودن زپمای تشپ_یقیقح رته و اهنآ
 رثه ودتمهقیم دوخ مد رما ریز دنبابیپ یمار
 زاهک نامژره هنسانشیمبوخار هنمرثهو
 تسن اد مدرم هجوتو ءدرک رذگ نابایخ
 مالس نی اهنآ هکیلاح رد م رگشیم دوخب
 ماجت اب ردأقا رب ژموشیم رثاتملدرد؛دننکیم
 دوخدوشک دو رته هالتعاب لیاسهک اهن ] .ههیا
 /یادع رکن مه ریلع هک مفسانم و متسپت هنتسه
 تواقحهدیواب مد رمیرکف شژدا نباباهن 7 ریل و هناهدرب یبرنه یعناو شژداب مدرم
 دنا هتشاد ووتسع ار رنع موهفمو هتسب رکن
 مدف)ا یمیک شیابن هک تسا دقتمم دیجم
 اما رد هنحصاریژ تسا رتلکشم بتا رمب
 < یک " هیون تسکسم هوز



 ا هبیهت
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 چ چچ و دچ چ چ چ چ چ چ

 مالغا < هدانآ > یرا

 یمیظعناجیه نادرک
 اب ۲ هک دنک

 رب دوشم

 رکف ایئاد و درادرب رد

 ؟تساهدش هتخ ود و رضاح ناتکب ژاب یاهسابل

 هدیدرک هتخادرب و هتخاس اهروک د مایتابآ

 اداهروت دیابمقوم هچ هک دن ادیم اهنکقا

 1 دهد رشت

 هب یدادریملیف زود هک یسک تیلرا

 نادرگ داک كنک نیمه « دیآایم ویدوتسا

 «ارب ور اراهراک هه هکیدوجواب . تسا

 < رسد رد> راظتنا مهژاب یلو تسا هدرک

 و دداد اد راک زا تسف كي ندوب كنلو

 نانکیزاب ولک نادررک راک هکیعقوم هرخالاب

 دوخیاجزد دیاب زیچ همه ۰ دنوشم درو
 -داک هزاشا كياب ات دشاب مظنمو بترع

 تک رحب اهلاقتارج و اپتییدود ؛ نادزک
 .ددرک یرادربلف هطوب رم هنحعودنی[ رد

 یرادریلیف ژاغآ وکدنلب حیص + تعاس

 هنحص نآ هب هک یفلتم یاهردو مالعا ار
 ات نایرج نیا . دوشیم هتسب تسا طوبرم
 هدیس رث نایاب شراک ؛ ملف كي هکتامز
 نآ هیهت تدم لوط یهاک و دراد همادا
 و اپهام هب هتشذک اه هنقه او اهزود زا

 یگ هزابت هلئنم زوررم . دشکتم ابلاس
 و دوشم حرطم نادر راک "كنک یارب

 دم ریمدوخیالعا دعب یاگنه راک لاکشا
 راک « ابنلف رثکا دننام ؛ راک طسو هک

 كي شیوعت هب مینعت هدننک هیهتابو نادرک
 ملیف هب یئاهتسن ندرک هفاضا ایو هنحص

 روبجم نادرک داک كمك تقوت[ و دن کیم
 دناوتب ات دناىب رادیب حیص ات بش تسا
 . دهدپ ادراک بیترت

 یارب اهنن هن « تاعاس نیرت عیب ۷
 نیلوئسماعت یارب هکلب نادرک داک كنک

0 

1 

 ادب چرب چرب دا دچار چ چ

۲۱) 
 لتق هزامش زا هیقب

 یاگتنه ؛ملیف كي دد ناک

 ابودوشیم دتلب نادرک داک
 -رجاب ایاهنتیراد ربمایف تب

 نیل وا زا و هدرک تک رحب
 تسا هنحصنب | رد

 ب چ چ چ

 و دم رم و وصقن زین قب رطود
 یک وگچ هب همهزا شیب
 هب ءرخالاب و تبنک یتحو

 3 هد دادیگتتس نانکیزاب

 یا رب ۰ طسوتم ووطب
 [ هقیفددون هداعلاقداخ ریغو

 2 ای یا رب مهیهاک .تسا مزال

 ا ودوشیم ف رصتق واه هتفه درادیم رب

 اهدادن صیخشتدیفعا رءدش

 و ستم هلاقرد نیسدنپم واهنیسینکع و دتدوب هدشن
 .دزن

 شات رتاتتیاهرنهو هلجمرو رکیدکی اب هیترم نیتخن یارب راک ءزات
  واراک هتشوت نادرک راک و دنا هدمآ ناجیهب هبه . دنوشیم انشآ
 ۳ :تسا هدومن هصالخ شیب نادرک داکیارب یتحادات نیا دیاش
 یاد نایم نیا دد طقف  دشاب همهزا

 و هدوبن ظقح |اددوخ یدرستوخ ویدوتسا

 رهاظ یلسلا سکع دوخ زا ملیف نابابات
 یدادربلین وملیف راک مه هچره .دن زاسییت
 ردزابیل و دشاب هدش بت هو قیقد

 هک دوشیم دروخ رب یتالاکشا هب داک نیح
 ؛ نآ اب ندش هجاومزا لبت « ارنآ رکف
 >ادج راک طسو نادرک راک الثم . دومن دوشیمت

 یاجب « اه رون هچنانچ هک دوشیم هجوتم
 دوشهداد فلاخم فرطزا « قناوم تپج

 ان :دهدیم تک رحیاجب « تیبرودرک | ایو تسارتپب
 تک رح رت دنک و لید یود « لاقت ارجاب
 وخب و دناوخب . یسناهک ان ریبفت نیا  تسا رتیساتم دیابن
 اهتسقرگیدرد یر ات نادتچآ رهاظ هچرک
 تیاهن یبداک تایزجرد یلو دیامت یمن

 یل هظحل نینچ رد یهاک . دوب دهاوخ رتّوم
 رد ساکعو رادربادص نیبامیدیدش تحب

 تکرح اب هک تسا دفتمم یکی 3ریگیم
  اریز دوشیم بارغخ ادص طبض نیبرود

 و دنهد ریینت ار نوف رگیم یاچ دن روبجم
 تک رحلکتش هک تسا هدیقع نیاررب ساکع
 ش 7۱ هرادن یهاد نیازج ۰ تبدود

 ۳ ده هاب
 . هربن ویدوتسا یوک دنلب و دن رو ایم مهباد

 عاد رخ یاچب یسک ره هنحصیور مهد ؛دن زیم
 ةتمم نان ادرک داک ذا یغرب
 ژوداپب یاه نیربت

 ۰ رارکت كيزيت عورش
 ۱ رگید یضعبو تسا یرورخ

 زاک دنسرپیم >



 یاپیلی رهام هصاقد < نلاارود
 ۳ اس اد رس

 ۳۵39 یردد در
 قالو هژی درتخد هک دی ادب

 ف 
 دز درکیمرکف همهلصا تیمه یور

 دها وغت ادیپیرهوش ها یارب رم

 دوخ نان هک دیدرک دهاوخ دوبجم وار دع

 دیهاوخ جمت یلیخاما دروآ رد اس

 |رخ | هتفه ود یکی تمه رددب ادب هک د ۲

 تسا هددوآ كنچب یدادلوپ
 رو گو ۶ رج دنمتورت رهوش نیاو

 « دلچ ور نوداب ناگداون زا « مدلبج ,

 نیا 1"تسین ۱۳3 کف دوهتهددالم

 یا آ

 هو یو

 یتفن عب دانم رد یردقب هداز رن ول
 زا میدوخ هک دراد تور ومهس اکبر

 هجیتن رد و دییایمن رب نآ هبساحم هدپع
 هک درک ادیپ یرهوش هرخالاب «نلاارود
 نآ ریج,م وتپ اد یئاجنت لیوط "تدم نیا
 دومن

 ! تخیدپ لاشرامو
 فورمم هوادرس «یرکت وم لاشدام

 یدنچ؛ رخا یللملایب كنج رد یسیلگنا
 ؛یبتاین)رفنک هلی رد تک رش یارب شیپ
 زا اجنآ ردو داتفا دو ویل اه هب ش * رادک
 ناگشی رتهد یرداد ربدیف یاهین اپک ف رط
 یناپمک رداصوصعم «دیدرک لابقتسا روهشم
 لوفتم اهژورنیا هک ون داو ناددارب
 < للاع كم كنهرس تشذک رس و مابف
 ۰ دشاب یم نوسلانوجو دل نلآ كا رثشاب
 یاقآ و دهآ لمسی یرتمرگ لابقتسا وا ذا
 ظاحل زا یناپمک لماعریدم < رترا وكج»و
 یاهدواشم هلج یرسگتن وملاشراماپ ین
 یار وا یگنچ تاب رجت زا ات داد لیتعت
 بجمتم ردقچ یلو دنک هدافتسا قوف ملیف
 ردووهشم دادرس نیادیمهف هک یتقو دش
 ودهک هتن رامشیس « واب راهچ طقف دوخ ربع
 مع رگید یات ود ومدوب تماص نا یات

 «نلاادو»

 !تساهدوب هدشلبکشت یگنج ابخا زا

 !تعبشوخ هشیپرنه كيزابو
 یاهشوگ رهب دووبلاه رد اهزورتیا

 « لباگ حرج > ماناب « دیراذگب مدق هک
 كيک شیب رثهنیا اریز دیوشیم وری ود
 « ولتسا ول «پوه باب هدنیآ نونکا هک
 هتخادنا رظقب اد ییعول یرجو یک یلد
 هددوآ تسدب نوی زب و هلن ددیئازسب ترهش
 یردا رب ودوشیمهد و زفا شتی وحم رب ژودرهو
 «تکاند ملی دد یدوژب تسا عیاش هک

 . درک دهاوخیزاب «یراک كمو2> رثآ
 !تخیدبهغیب رته كي مهننا
 سیلپ هک دوب تك ی

 تسکش هشیپ رته < زتفاتیناس» سلجت |سوا
 ربک نتف رگ ژاک مرجب اد دوویلاه هدروخ
 و تخادنا نادن زب هداباک هصافركي >
 ۲۵۰۰ :تخادرپ هب موکحم 1دوا ءاک داد
 ادوا هک شیپ هتقهود . دوبت همیرج دالد

 یتسدباههفاکزا یکیرد ژاب دندرک دازآ
 تف رک زاک ار یرگید «صاقر رمک و درک

 ه ابیقتسماادوا دداد لابخ سیلپداب یا
 مدش دقتم«ناسانشت | ورا رب زدتس رقب ناتس رو امبت
 لاحرا ۱دو)انسیاهملیف رد تسکش هک دنا

 لپاق ریغو رم نیاب و هتخاسح واخ یعیبط
 ,تسا هدوبن داجو جالع

 ! تخشوخهشی رتنهكي هرابودو
 یژاب اب اریخا هک < یم زا ک كنیب»

 ملبف دد رمخاامئاد هشیب رنه كي شق رد
 هداب ود ادنیدقنم راظنا « یتاهدرتخد»

 هلجم فرط زا « تسا هثخاس دوخ هجوتم
 نیدقنم نیجناو كروبوبت پاچ ادنیسد
 هّلاج تفایرد دیدناک رهش نآ یفامتیم
 نمض رد ۰ تسا هدش ۱۹۵5 6 لاس راکسا

 < ودنارب نولرام > هک دینادی ,مها رثیا
 دشاب یم ددومنیا رد وا تخسرس بیقر
 فوق ارتشیپ < یب زا رک نی > سن اشام)

 بم دن تی دات



 و بدا
 زا یکی نلاس

 یاهغارچ

 یداعووطب نی ریاسدنن ام د
 ت یل ودندوب تبحص ل حب

 اب [ودب ملیفع ورشواب۶ا ر
 قدورژردهک م

 جول وملماب
 و هدجی

 طولختمن اتاهنآ
 تحا دان اد نایچاخامت ریاسیرتهدنچع
 نتسکشاب وجدسدوت مد

 دنتخ اد رپ یصوصخ ی وگتفگب دنلب یادهاب هبخت

 پت[ هقشاعم هقیت ددنج

 سیعو هدومنع

 و عورش |

 یکتخ مفد یاربتشاعمه تات وا
 ملبف یاه هجرت دنلب یزدح اب

 هاچ اعاج نایرجیب

 ته ف هد رکلصحت حالطصاب
 ز واجتم

 رگ راک ات
 تسحژ ملیف كي میظنت یارب

 جدادمدوخ تیففوم یارب نکی
 هطوُیرمسرادم دو و .درک یطار فلتعم 1 ۱ ۲

 لسمحت زا یب و دیامشیف تامولعم بک

 رظن زا هکتدوص دد اسرف تقاط ت
 لد ءاقیا یاربدشابطبارش دجا و دادمتسا

 زا دم دوشبم هتف رک

 یداد رپ ملیفددعتمیاهنب رمت وداب :یاهششوک
 هدع ششوک وتردج اههام هجیتن و ع ورش
 یاهرا ژابهدامآ ملیف تدوصب وب دانس«یا

 قیفش قیفد نیبه هژان و دوشیم ناهچ
 ۱ و نادابربز امنیس هشیک تشب اهتعاس نم
 ۱ باتفآ و نازوس یامرک رد لغاو فرپ

 | قفومآ دنکشیم تسدرمودتبایم

 رظن رد وی داس یه

 وفا بکن سقف ادیسکع
 ۳ تست یجداخ كچوک هشیب رده "

0 

 دات هدمع یاهلد نایدآ و

 ناتسیات

 هپتیا لصاح دین ادیم ,دوشیم طیلپدب رب
 . و تقو فالتا طق و طقف ( تسجرجز
 روصت ؛ رظن طقف نيا؟ دوغت ۱ یمرک رس

 7 ووب هدومن تحارانار

 ودره و دشدتاب نایفا رطا
 نم یا و دندش نلاس
1 

 تاک رج یارب اد امثر

 2 ادن سرتسد ددامنیس
 وش فقاو رگیدکی ری.ض

 | یتلع دارفا دان رزرلمزا

 ته و ندیم رالاس هلذاق اتشذک

 اوفاپ اه روشک ریاسرد
 اش رنه ژا اصوص+ نا رکتعنص
 دنروآ یم لس یتادردن و

 رب ژورهک تسا اهبااد ردق

 وین لصاحیدیدج تبقفوم

 تاخقص رب یا هدفصو هتک

 دیم؛دنا هد وزفا دوخ

 42 كلامع ربا دارفا

 دنژ همانرب ءزح او

 اههام تلعنیمهب و
 دننک ساب و تسداهلیس

 یراکیب تاقوا رتخپ
 7 یرنه مماجم

 9 ابدوعت مهسا ضیف

 نکمم هتساوغت یادخ هکلب تسانم نیفد

 میشاب «دیقع نیمه یاداد مهامشونم تسا

 مضو اباشیسرنهو تملص هکنيا زا لقاق
 ۱ ندمت نالوارفشی شوداشود هک ینونک

 للمدا رقا داکفا رپونت یارپ دورم «
 : دداد یلارسپ

 تشادهچوت عوضوم نیاپ رتشيپ 0 سپ
 | فالتایا رب نم 9 هجنانچ اعفاوو
 نکیم میوريم امنب یراکی مندد تقو
 و تاتسعمیادادهک اریرتسانمیآلحمتسا
 ی با 2 ی

 سکع) میهید دادرهع

 لدنآ رد ؛میهپد نیهم

 - رد دادرهم دن تیناب

 ادن رتشپ هاهتشه

 رد ۱۳۲ ۰نام رد و

 اهماپ !دیاهچب رتخد
 دوک فمدد اد
 دیما ۰ تسا هددوآ رد

 یاهملیف رد یزاب



4 ( ۱ 
 رومشمنآتسادیورزا درادرظن رد فر,

 ه یملیف «عاطقا» مانب (بوکاژ  و)
 هکتیا یار-« دامن هیهت < ت

 ناتساد نوچ دشاب یمیبطنآ یاههنحص

 یارباذل دتفایم نافنا ناتسلگنا رد ماین

 لوایاهل ودیدرک ناتسلگنا مزاعنآ هیبت
 و « رجتب رک تراوتساد هدهب اد مل

 تراوتسا ت-اهدشراذک او< زن و.یسنجد

 دیئادیم هکیزوطب زنومیسیجو رجنب رک
 -ووت]ع وضومنیمهیارب دنتسهیسیلکنا
 ملیق نی ایداد ربملیفد رک باختت |! راهن ۲ نيب وا
 دشدهاوخع ورشیراجلاسلی رو ] هام رد زب

 یتناپیک < زتداوش درف > ۰
 ( ۲ - س- د ]مانپ یدیدج یراد ریل
 هدشرک ذتمدوخ هیمالعا رد وءداد لیکن
 ژایلاعیاهملیف وا دیدج ینابمک هک تسا
 دهاوخ هیهت ینام رهق و مار فلتعم عاونا

 ناک دننک هیهت زا یکی زتداوشدرف درک
 رکفرد لبقیدنچژآ هک دشابیم دوویلام
 هرخالابو دوب یدیدج يويدوتسا سیسات

 سایویلا» | تهجنیدپ ,دشقنوم هتشذک هنه
 نونک 74 فورمم دنمرنه «دنلب واه ود
 دون توعدتسا هتف رک راکسا مزئاج داب ۲

 ۱2لوالد«الیل» یعامتجا مرد ملیفرد ات
 <ددوئارک نوج» زا نیمه , درکب هدهس

 ماددملیتلوا لد یافیا یارب یتوعد زبن
 . تسا هدوبن « میداد امهک یشود»

 بوکساهنیسملیف نوف یفاپمک ملیف نیل دا
 هک _هداد مان ولیسناچ كنال» یکن رد
 .دنکیمافیا ارن]لوا لد «نتوین ترباد»
 ناهجددا رن 7 < متسی نرتسک و ف» ینابک د

 2  تسا هد 8 ارک شخب ٩ _: سس

 ۱ تراهک تربور ۱

 حوزولنساک وا» و «توب ۲دی »+
 ما ددیزاب لوفتمنون؟ | فورعع یدک

 یم هتناقالمیمابموء اب واتس وا توب هی >
 ملیفیرسوزج ربث مایفنیا دنشابیم مدننک

 یدوطب یا و دشابیم«.. اب تاغالم» یاه
 نیاهداب رد یماکی رعا فلتخم یاه هلجمهک
 یدمک و نی رتهب قوف ملیف دنسپ ونم ملیف
 دش دهاوخ بوسحم قوفیرس ملیف نیرت
 یاهمایققیاسنا درگ ره < تن ومالزا داچد
 ملیق نیا ینادرگ راک ولتساک ول توب ۲ توب
 . دراد هدهم زبث اد

 كنهآی تاک دنززاایبلک یتابک ۰
 مانب یملبف «تیچودیدا» اید یمان زاس
 درک دهاوخ هیهت < نیچود یدا یناک دن زو
 رت دا و یتایکف و رصعهدنتک هیپت دلا ویرج
 دفمنم یداد دا رقایسقک یتاینک اب ًاریخا هک
 فسوب ترضح >ملفمامتازا سپ تسا هدرک
 درک ده|وخ هیهت !زملفنیا < شنا ددا رب و
 نادر ره .باختا ود یتدم دلاویرج

 زج اد یسک هرخالاب ودوت وجتسج ملی
 فووصم نادرک راک «یندیس حدوجو
 نیبعت زونه ملیفنیا ناگشی رنه . وات
 یما رگ ناگ دنناوخع الطاب ًادعبو دناهدشن

 مامتا زا س ایسلک یتابک دناسدمیهاوخ
 < تسیل زنا رف » هداب هدیرکب دملیف قوق ملیف
 هیهن زبب < تسبل زتنارق یناک دن ز» مانب
 ۳ درک دهاوخ

 فو رعم شی رنه «نآک زومسید» هم
 ماثب یملبف رد شیپ یدنچ رنداو ینابیک
 دوبن تک ر ش« درک ریخستا دبرغهک یگنفت>
 اب شدادرا رق هک نیاز|دع ناک دوم سیئد

 ایبلک یناپیکب دیسد نایای رنداویناک
 یاهملبن ددیژابیا رب یدبدجدادرارت و تفر

 تساءدرکدقعنم ووبزم ینابک اب نرتسو
 زا دیسک تسا ین تلوا قوفملبقو
 : تسا ههخ رهاظ نآ رد یهیدچدا هرارق

 یبدلب اقملو 0
 زود ینو ات [ رد و
 د»یژاب لوقشمنوئک | ۳ ار
 دشاپیم (.ب رغ تكقتجن ی

 شعب و هیهن اد ملبفنبا دیابت مد

 | یجرلخ یاههنجس هیت یارب درک هاوخ
 . ۱دودا لک یاتهوک شو کر

 !احو دیدنپ
۳ ۳ 

 رضع» مانی یملیف رد

 تسایوستا رف فورعع شیپ رته پلبق را رژ

 ددا دو( بیل وال نافناق) ملق یدورب هک

 هتا رف هدمایف نیا .دب دمیها وخلاتسب رک ابن
 هک رمایایسلک یتاپیک وهدش هیهن كي کمر
 ۰ تساهدرک یراادب رخ !دملیق شخب راصحتا

 یناپک فقرطز!« رتک ابنآد ۰
 ات تسا هدشتوعد لانشن رتنبا لاسروبت وب

 نوتک !هک «ناحرفهدو میخ مامتا زا سپ
 یگناماشملیفود دنکيمیژاب رصمرد !رت
 دزیگب هدمح 1دلوا لد «ناراکیارخد
 نا دام» تک شاب ۱۹:۰ لاسود ملیفنیا
 فا ودنار» و «نیو ناجد و« شی رتید
 اب رقت ربغا ملیف و .تسا هدش هیهت « تاکسا
 هیهت . دوشم بوصم نآ دسبدج هبیک
 هک دشابیم دون زآ ترب ودو ملیق هدننک
 -رشهویأس . دوبهد رک هیهت زنا دقیاسملیف
 دیدح هشیب رثه < رلدنج فح > ملبف ناگشیپ
 هواتس < زمادآایلوح» و ینابیک فورممو
 «چی سکر »ناتسادهدنس ون دنشابم ایز
 اکیرسا فورحم ناکدنیونزا هک دعابیم
 دنچنونکات «نارگتااف» باتک . تسا
 اندیاهناب زلغاب ومدع پاچدیدجت راب
 . .تسا ءدش همجرت



 تف رک دایتخا

 | دنچ و اهنیمز و
 ۱ یتن و هک دوم

 روبع وبد وتسا
 و نیمژیرتم دا زه
 زا یتمدقرد هک میوش
 جو هبا رخ اطا دنچرد

 شش ناوابب یاههناغ

 ام (مسم | دیه دات

 دش شرعالاب

 وخ نا ونع و مان هکلب

 ویدوتسا> هدولاش
 ماجنا زا دمی و

 2 ورشیبسأنم لحمهیهتیا رب راک تامدقم

 هک تشاد میمصت زاغآ رد و ذوبت تیلاعفب

 4 یدادی رخ یعیسدنیمز نا رهت زا حراخ رد

 هوم روس نت ور و دنک انبنآ ددا دم زال یاهن امتخاس هدوبت

 د رک مادق | میصت نیا بیقعت ردمه یدنچ

 ملیف زا ساسح هنحص برد نیرومو یتلاح ود هکنيا هطساوب داکتیا ژا ادعب یلو

 تشاد جایتح)لوپ یدایژغلابمو تقو لاس

 تصرفب لوک وم ارت[ و دیدرک فرصنم
 یارب سپ نآ زا ودرک یرگید تقوو

 نآ ات دومن تیلاعف هدامآ لحمكب هیهت

 اد ویدوتسا یلعف لحم هامود زا سپ هک

 تسدب ارث" دایزتامحزاب و درک باخت |

 ۳  تفرک رظنرد ینابیشهک یلحم اریژ ددوآ

 . یارب مهامشدیاشهک دوب «نا رهت كريم
 ینامرهق تاقب اسم و یک ریس تایلمهیاشامت
 فیصوت اب و هدزیرس اجن اب رابود یکی
 نیدب و دیشابهدینش ارن] تمظعو تمسو
 هب تالاکشا هطساوب ینابیش رک بیئرت

 رظندروم تالیکشت نآ داجی.و نتخاس

 تقد و هقالع یمک اب یلو دیدرگن قفوم
 هک دیاس باضتنا اد یلحم تفای قیفوت

 تسا ریظن یب یلحم شزدا وتمسو رظن زا



 ث- رمآ 8 کی ما

 هدونانشآ راک هل وا تاکن و

 < می امشمهدامآ نان" تذ را

 و اهتیلامن نیا همه نیطرد
 یلاوریش نسح قافتاب رک ب
 ات دوشیم هدامآاد «وت یاربد

 ومیظنت ارن] هتشذگ لاس 129 1

 هشوک وب دانس یداد ربملبف
 اب هک دشایبم ناربا مدرم

 نیا درک

0 
 دروم هک هدش میظنت یروط

 مدعاسو دشا-, فلتعم
 یدئب مه رس و لاکشا داچد نآ +,
 هدش مامث < وتیا رب» یدادربماین

 ۱۳ راد ر ادصو ژاثنوم لونم]
 - زا .دوشیمهدامآ شیامن یار
 لرومدادماجتادیشمج اد ملیفن

 ریاسوتسا هدومافیا دوخزم
 یاقآ زا دشت وابع زیننآ لوا ناکبب رنه

 ٩ نیدوم « الپش ؛ یرتفد ناوناب « ی
 * رفناویک « یتوکشم نایاقآ و ر

 انیضو یناطاس ۰ یرربط
 و ویدوئسا ینف روما یثیبم سدنمم ژ]

 یداکمهزا ین ابیش هک دن اهداد ماجا
 دومجمیاق آ د رادا رتباضرتیاهن

 لیف یددو

 ..ژروتسد «

 لب

 یلاییش هدیقمب هک ناوج راد رب

 راد ربملیف نیرتهب وزج كيدزن ۰
 یدادرپمایف تف رک دهاوخ را رقنآ ؛

 ویدبوس نایافآ و داشفا یسو
 ملی یودتش و ژاتنوم رد «
 راوتا ربال دوما دناهدرب داکب د

 یا رب یاهسابا هیهث و اوت ا ایصر۲

 سدنچ«یاقآ انمضدن |هدوب دادهد۶ ٍ
 ۳ و وتسا روتاروکد ریدبلد د
 دراد یداسبز تفارظوقود دو 9+

 !! یچ داشیاه هنحص یتح_ملیف یاههنعس
 ردا دناشی | راک هک هد وین میظنت روک ابا
 ۰ ووم رف دیه | وخ هظح

 اب ز تا

 ۲۵ را

 ملیف زا رگبد هنحص كلب رد ینابش و ناروم
 دوخیا رب مایفنیادد ادیلاحیان| تک رش دیشءج
 داجبا رد 4 یاهان وناوا زا و + ادی.یراغ

 ذنا دود یرلاکه(وتیارب) ملی هیهت دانا ریاوپ ووتسا
 شی امژآ نا ونمن | دمایق نیا نه رادیمراهظا و داد رکس

 هک دراد رصلاق لئاسو مدع هطساوب و ماهدوبن هبهت

 دنب اش نآب مال تاداقتن |ساخ هچ وت اب نیماطم مرا ودیما
 ی ابیش دیشمج

 رثه رادنسود و دنمیشه یاءدا وناخ رد دیشسرچ

 و داوت تنطیش هسه دوسجو اب و تفاب شدور-پ

 «وتیارب» ملیفژایجیهم هنحصردالبهش ورا بک

 اردوخ لیصحت نارود اه
 لاسنابهردو داد

 دخا

 نا رهت ویداد

 امنس ه داتس

 ماست !تسقف وعآ
 هب زربلاناتسرب هردو هک

 راه لوا هدود دعآ لئان ملیب

 رد هک واو دید ر
 وا تشادنا وا را هلالعود ادعتسا 4

 فو رم»

 یم لوحم
 ناک دن ونش  ِ

 ب مش وم رک یاهصاب دن هشاذش] ی
 نا وادتس ود و نا دنمق الع یهات وک تدمرد هک
 یادهصنب | سحاص هچ زک | ود رک ادیب یداپسب
 یدو زب یل ودوب « سانشاد »و یدنچات بادج
 نایم بوبحم هدنناوخ نیا هک دنتسنادهبه
 رت ان فو رعم هشیپ رنه < ینابیش دیسجو

 ر و ۳ هاگ دن ونک هیه هبث رسکب اما تسا
 بوبحهدنن | وخ هک دند رک لصاحم الطا ویدار

 زا دینج تساهد رک ترفاسماعی رماب نانآ
 تسا لاس و تحارا یدوجو هک اسنآ
 تللامق هلیسو-ب و دریک ماد تساوت
 نآ یرنم سلاجمولفاحم هد يئاعوبطم

 ابهک دشقف وم یدوزب و تفاب ها روش
 و هتالع در ومد وخ مرگ و هدیدنسب 1

 زوته هک ووطب دریک زا رتاجن[ مد.م هجوت
 ووب هتشذگناکی رعا دد وا تمافا زا ءامدنچ
 ی ره و یس-عاتجا یا. تیصضش لغااب
 و یخ اد تاع ویطم زد و دشانشآ یلاکی رما
 یئاه هبحاصم و اهژائروب و ایت رم یج الاغ
 یملعیصمعتم رناگشیب رذه و نادنم رثه اب
 وا رف فلتخم تاقفرط هچ وند روم هک دا دماجنا
 دوخ تماقا مجنب لاسرد دیشمج . تفرا
 نب و هلگ و رتم وب د وتسا روا ده تسب کی رما رد

 هک( لآ ءدیانز) ملیف دوو دش باخت | ریاص
 < راک اد وب ه> و < تارک یر »> کا رتشاب
 هب وصنم یثف سانش راک نآ وتءهب تا مدش هیون
 هلبس وناه روک دواهسابا یحارطهک ۳
 طسوتمهنآ یاوگشهآ وءدیدرک ماجناوا
 هیهت نآ تاسفص | ربخا و تساءدش هتخاس وا
 دشدها وخ و واتس رف نا رباب ید و زب وءدید رک
 4 هک سا .داد لو-ق ینایبش دیشیج
 "1 رو وخ هلاس تفع تا ده اسم لصفمح رشید و
 یاوسکع مایضناب اکی رما یاهویهوتسا دو
 ءراتس) هلجم ناک دننا وغ یا رب دنتسم و بلاج
 ره ناشیا مسرزا ودیما هک _.دسیونب (امنیس
 ,.. دننگ اف وووخلوقب_رتد وز هچ
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 تک , كنه

 زا رتهب ار نامدوسخ ناتسود و ناتمشد

 یاون > ملیف رد - ۲ میهدب یه اش

 ترک > یاح < سمج یراه» «تبیمورت

 زی ربت - شوپهایسكنش وهیاقآ
 زود املیس هداتس هلحم زورلاس ۱

 تاژایتماهراپ رد - ۲ دوبدهاوخ نمهب ۸

 رطظن داهظا ناوقبنن العف هلجممود لاس
 اهملیف نداد شیابن دوزابرید ۳ درک

 نابحاصیصخشلیمب طوب رم«اهن انس رهش رد
 تسااه ناتسرهش یاهابنیس

 زا ریش - یمتاخ دوعسمیاق آ

 اشیس» هلاقم رد یتاهابتشا رک ۱ ۱

 زا یکی ریصقت دیاهد رک ءدهاشم «زاریشرد

 عیاداماد -۲ ۲ تساناندوخ ناب رهشیه
 هک دیامررفیم هظحالمهلجم یاهدلج تشب

 نآ یئابیز دد ادنامدوخ ششوک یاهتنم

 > میرچم راکپ

 دهشم یمشناضم دیافآ
 دلوتم اکیرما دد زایلب ورتسا - ۱

 نرنک است «نیلف لودا»د - ۲ تسا ءدش

 سرد[ ۳ تسا هتفرگن داکسوا هرپاج

 ید ۲ ۷

 هل اخ دنه مفعج یاق ۱۳ ۱ هدامشیشاک «

 وولپ ان تبازیلا) ۱

 1))]۱ 2 ۲ تشادن ید (وخ

 و)یاهمانب ملبف ودنونک ان هزابش

 - ۳ تسا هدش هداد شیامن د نو ۳ ۳

 ۱۳ ترم هلصمنیا و كي دد یزاب لوغشم .مالط رس ۰

 ۱ ۲و ابغ روظنم هداد هک یلوق بسح"رب هتش ۶ 237 وه دی یاقآ دن اد وا سکم - ۲ تسداکر

 نر هتکیس)(۱4 ال داک یدو ز) مید وب
 ۸ تسا دنمشهاوخ میدیمهفن ۳ مار 8 ی 8 1

 ۱30 فلل یرتشبب ثاعبضوت  لادد اد (منهجهزا ورد) ملب
 ۱ قدصدودب رفیافآ ۲ دیددبها و نخی ۴ دی دد.ه۱ و

 وب گیب رده سراب «هكنییلفادن ور عیرص سردآ و لاحح رش

 تشون میهاوخیدوزب ری ار

 زا وها ی رفعج رنعج یاق ۲

 [ژوعهام ۲ ۱ میرهکیع زا یکی نا وتیما هک لیلد نودب -

 ومیاهد رکن ژاب یکشیب هبس جم ۱ هتاتام) یفاهیامهتمم

 هتف رک هابتشا دروم زین اد هلجم دلج یور- ۲ دنا پاچ

 - ۳ میدر-ک یگتد ابش یاضاقت بمحرب

 یوسنارف هشیپ رثه (لوراک تبت دام) سکع
 میدقت امشب دلج یور رد مق و مه ار

 دون میهاوخ

 / تسنورصا

 یدمحم - ی یافآ
 اپ هشيمه هک (تادارک كين) - ۱

 رهاظاپملیف رد( رتسکنل ترب) دوخ تسود

 اش مدد لاوئس - ۲ تسلال الصا دوشیم

 نآ پاوسج زا تسی یساملیس نو
 . مپ رردیم

 زیزع ناگ دنناوخب رک ذت
 زا هبترسم نیدنچ نوک ۷ هکنیا +

  لوصا تیاعرهک هدش اناق زی ناک دنناوخ

 لبع رداذهمم یلو دشنامب دوختالاونم ردار

 ۱ هکنپ یارب ث دوشیم هدهانم نآسکم
 2 هداو رندوز هچرهو بینرتب اههماباوج
 1 بی ریق کش هک يدنمحارخ

 اطما زاا ادج هدننک لاونس مسا -

 + دوش هتشون حضارو

 ۳ 1 | زب كا رتشا

 5 . دیابرن

 :دمجمیا ۲
 حاصم زا _ ٩۹



 دودعوضوم

 « روم ی رت ۰

 « پ و کسامنیسیاهعمایف هرات.

 بک ترفاسمایلاتیاب اناجم دیناوتیممامش

۹ 

 یودایس» یسداغب هلب هدد یگند ملیف شیامن ماگنع

 رد لیق ءدامش دنچ رد هک روطن ایم
 و (ملبن شوب داد)هسژیب مجادیژانرپ د
 هب ود : ناییاباف] سکلا یاف۲ نآ ربدم
 ترک )و (خأت جن رب )فو رممیاهمایف هدننک
 رظن رد هسومنب !الوصا ۰ مينش ون ( هعررع
 اهیایف شیامن و اشیحرما هد یلوصت دراد
 رد هک یتامادقا لایدپ و دروآ دوجوب
 رگید مليندنچ ونونیاهسابف ژالب ود دروم
 ًاوخا ۰ هددوآ لس (زبسیوداج) هلمجتم
 دد اهنتهن هک هدرب واگییامژات داکتبا
 هقباسی اندیاه دوشک مانئدد هکلپ ناریا
 ارفیدوزب هک .تسا رارقتیدب هیضف .تسا
 زا هک اد (ربسیوداج) یگنرو رتناموک د
 و دوشیم بوصحم دوخ مون ران نی رتهب
 و سیداپ ۰ (ناک) یرنه یاهلاوبتسن رد
 رد + تسا هدوسب در اد لوا رئاوج نلرب

 نایچاشابت یاری ۰ هیايتب دوخ یاهبلیق
 رشمکل اب روا زهکی زا نآ تسیق هک یرلاوج
 قیرطنیدب . تسا هتفرگ رظت رد ؛ تس

 هزاددوچ ویا»هرسن طیلب نبا یورو دنک یم
 اسب لبورتم امتس رتفد دود همپ زووحبص ,

 دهاوخ ادها یگدزب زئاوج نابچاشاتب «زبس
 تسی رتمک ناموآ دصکت زا مادکجیه تمبق هک دش

 رو ودع۲ دهاوخ لمح رلاوج یشک هعرت
 یا»دامشهج هک دیدرک دهاوقجولمم هجیتن
 .قق رهعیببح . تسا هنشیاد رگاسهچ هدن ی

 ءزفاجاک دتدهاوخ ءداد هدن رب یاهعان

 تقاپ رد هطوب رم سوم اپءزاغع زا !وووخ
 ءژاقم و تاسومنیا سرد ومان . دراد

 پاچ یصوصعم نادو) یورو «اگادج اه

 سرتسد دد ملیق شياس ماگنه و هدش
 تدیماین هد ودشدهاوخ هدواذگ نایچاشاست
 ناگ دن رب دیای هک یرعاوج ملیف شیامن
 فر ط)ا هک یصوصخم نی رتب و رد دوش ءداد

 هدشدهاووخ هیت مقنیذ تاصومو اهءزافع

 و دوب دهاوخ موسسه یاشابآ ضرمم رد
 تیهام و مونب دنشاب لیامهک ینایچاشات
 یورزادن اوت هندرگ انشآ وئاوج نیا
 طاق ناب یتسدنا دو|یو رهدشپاچ سردآ

 هد زن اب ره گه فرطا . .دنب امرغب همجارم درزاذگ دننها وغ شیامنضرمسب لپ ورتم امنیس
 هدوناپتاربتناک هن رب سددآ ومان .دوش رپاس وملفنیانهیهب هتشالعار یرتهایز یمرکتنم انیسهداتم هلج» هک راپکی زور _ هکنآ یارب ملی شوبداد هسومو

 و دیو دهاوخ پاچب هلجمدد هتشذک زور
  :دوریمملف نبایاشاتب سک ره هچیتت رد
 ایلاتیا یادی تدزب دانآ زا یکب اه

 نی رگ دوس ۰ درگ يم جدد راوج نيا

 سرخ
 

 دهاوخاشامت» دشاببمیسدافب هلبود هکاو كب ؛ هرغیم طیلب یتفو یسچاشامت رهک
 مه یتفگته»هزتاج تسا نکسهکلب درک  .پناچیئابی ز) رطب هک یصوصعمیفاضاطیلب
 زا یضس تانصقشمالیزهک دان تباصا واب تفا, رد امتپس شورف طیلب زا اناجم میش

 یاد رهشءدنب امت ؛یئاب رهشهدنپ ابن روضح
 .. هواتس هلچسهدنیامن ۰ ملیفشوی ادمدنیابن
 زنا وج تخادرپ هک یناصزمهدنب ابن و اهنیس
 لبق شهک یتاربتیور « دناهدرک .دهعت اد
 . هع ف ؛هدشهدا د نایچاشامت هب
 رد دح بش ءدشردن رپ هک یاهدامشو

 یامشسردآدیخا هک یناک راتسزا یکب
 . یرت» تسا هفای یلازسب تروش اکیرمآ
 نرسق سکو ف ینابیک هک هعابپم < دوم
 وهتب وااب یتدملالبوط داد رارف مس
 . دنکیمهیهت واژا ملیف راهچ لفاال یلاس
 .دئلب هلیسوب لب ورتم این ایز لگیهو ءرهچرب هوالع روم یرتد
 لفاس :ووک دل لب ورم اینیس هدهاگم سکع نیمه رداارنآ هنودن هک )
 و ی یاهلدودواد یاهروبمه رتهزا (دیلام رغب*
 و هداردوخ سرد 7 و زر | دتچ ,دنک افبا دناوتپم یبوعبار لکشم
 سیم * فورعع عكولاز لیراد» شیب
 ی ) تفریذیدوخ یرتخدب ادوا سک وفیل اب
 ۳ دوویلاه زد ادوا ثیمقوم تهجنیا زاد
 | دبابوا یاهملیف نبرغآ زا .دومن مکحنسم
 دوو عاداغ كنس لیم هدزا ود»
 ار < رییخ ناداد
 یاهامنیس هکنیا



 هد رب تشب را رسا

 بس رفا رچ
 ۳ یبیامت هزاوادنلب جراخرد ارناریا مان دوخ ینامن رتهاب دن راد دصقهک یدنم رتهجوز
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 دی ح رف یا و دن ر
 م]د رادت | دتداع

 هدش داجیا هلصاف نیا دوخ, دوخهک .تس
 یلاوتمزو رنیدنچ وا دادی

 سا مدروآ ردادصعب ارشل زنم رد كن ژ

 اهزو دنیا ا ریز من

 هتسا شا رفاس# تیترت لوغشم یهاتبحرف

 هک دوب كيدزن لصا نهیور و دشابیم

 هج وتمهاک ان هک میامن رظنف رصتاقالعنیا زا

 امتخوتسوا دلوت زور ید ۲۷ زور مدش

 زادعب جنب تعاس دوبدهاوخ هناخ رد یو
 ژان یاهقاقان شرهوغاب یوهک دوبنبظ
 هج وتعدو زیلیخ ی ودن درک لابقتسا نمزا
 تسی زاک ددینشج لاسهمهسکعرب هک مدش

 دوب یدبدشدرد واک هطسا وب ع وضومنبا و
 رضاح نیادوج واباما دوب .دشی و ش راعهک

 باوج تلاک نعردنم تالاوئس دش

 اجنیا دد هک منادیم مزال نم و دیوک
 ..ميامن رکشت وا زا هلیسوئیدب

 دنم رنه جور
 الاس همههک تشیارب مسد اپورا رد

 یدوشک ره نادنمرته مان یالتعا یارب

 ۳۲ ۱۳ یناباملیفرد رگیایمانپ ح

 ۱ وتسا یطیارش هچناها وخ اهملنردیزاب تروصرد یهانبر
 نیا نیرتفو رم هک دنهدیم

 رب نیوش مان ناتسپل روتک

 زئا وجناک دن رب رد و دندیم رارت 7 9 ِ
 هم ادعا یدقت

 نآ ی
 لاسم | هی دوفمود هبیث رد .دیاش

 دارق رب وشد ورد نب وش هقب
 ناناریازا هبترمیل وا یارب و ددرگی

 ؟ رش هقباسنیا ردهک هدش توعد

 ,شودو حرف رسمهیهاثب زی زعیاقآ و
 وشدو هب هقاسمنیا یارب توشآ ایئات
 شیب لاوثس نیا دیاش اما تفر دنهاوخ
1 

 ترضحالاو لزنم دد شیب یتدم هک ینشج

 و لاجد زایاهدع دوب هدش را رق رب سمش
 زد دنتشاد تک رش نآ رد كيتاملپيد دوک
 رتکد یاقآ یشارتخس زا سپ نشج نیا
 (نیسح هل |نیما) ران اب مجا رهتسرا وو رسخ
 « هنارف میقع یناریافو رم روتیز وپک

 یهانپحرف طموتب یو دات[ زا «عطق دنچ
 درومتیاهنیب هک دیدرک ارجا شرهوشو
 ناتسپل ترافس راد راک و دید رک مقاو هجوت
 اضاقتح رف زا تذادروضح نشج نیا دد هک
 اب زئ وا یوتلود توعدب انب ات درک

 زا دعب و دنیابن ترفاسناتسپلب شرهوش
 وشرو ویدادرد ترسثک كی هقباسم نایاپ
 یاهزهشاو وشرورد رکید ترسنک هسو
 حرفتهجنیمهبو دیامنارجا ناتسهل رگید
 یلحم كن راکن د یاهسابل یدادقمیهانب
 یارب هک هدرک هدامآ و هتخود ناربا

 یلحم یاه ترنک
 دی امت هدافتسا اهن 7 زا
 رهوش و نذد نیا
 زور دنچات دنم رنه
 ایلاتیا هادزا رگید
 تف ردنهاوخ ناتسهلب
 نا ربامان رگید راپات
 روشک زا_یکیرداد

 رد «تفر دهاوخ ارج یهانب حرف هک دی

 امنیسو راتس

28 

 بلاجیاه ترسنک
 اب فرطزا هک دوب شیپیدنج

 ۳ :وش و یهاذب حرف زا ناداب ۲ تان
 ات رفقاسم رهشد اب هک دش
 رد دئم رثه ودنیا ۰ دنهدب یئاه

 تیقف وم ابهک دنداد ترسنک ود

 3 وعد عقوم نیبهرد دیدرک ورب
 دجسم یزک رمهاکشاب بناج
 داد یارب هک دیسدناشیا
 ۱ دنیا ترفاسم زین رهش
 ااها دندرکیمدوبع ژاوها زا
 رارصا ابو ددوخررب ناخت رغكر
 عیتن زد هک دندرک شهاوخ
 زاوها (پملا) هاگشاب رد زین
 د زین تربنک كيو دشا رجا
 رارق زی ًادمب و دنداد

 ما دنیامن ترفاسم ناهفصا
 عام تقویمک و جداخ

 زیا رج ام»یا رجام

 دادن یشرخ ءرطاخنادنچ 4
 دن | وخ نم هک ی وی دانس
 قوا ملیئحجا ابر:متسب
 ,راذسقیطرب اریز دداد

 اوءدوتسا ناریدم
 دار تیاضد لابک



 ی ال ی زع یافآ شرهوشو ح
 -_ 

 رد حرف ؟ دنکیمن یزاب اهملیفرد ك

 مه مدوخ تشاد داهظا لاوئس نیا ل

 اتتیس تمنصب نم یفرط زاا ریز من ادبم
 نا ریاپدودو ودبردو مدنمقالع هدامل اون

 مدادیمرب هک یادق نیل وااب متساوخ ر
 دادعتساو قوذهجنانچارمرتحم اههداوناغ

 ۱3۳ ۱ می دشاب هتشا دد ره نبا

 شل ژرسا رم«مه سکعرب زورما یل و مزاس
 تک رخ یسداف یاهیلیفرد ارچهک دننکبء

 اب اهویدوتسا ناریا رد اردیز ماهدرک

 عورش هیلوا لئاسوو لیلق یاههیامرس

 دیتکم هظحالم هکیروطب و دننکیم راکب

 یارب ویدوتسا نابحاص رونسد قباطم
 یاهداک دب نژ دیابامتح اهملیفندوب یداراب

 < ۱ رک » صتددنچ نایرع همین ابنآ رد
 یاپ اه ویدوتسا نیارب هوالعدهد ماجنا
 یقالخالوصا رگیدودوخ یاهدادرا رفدنب

 مرضاحمد رک زاب نا ریاب هچن انچ یل ودنتسب
 ميان تک رشیسداف یامملیف رد رب ز طا | رشاب

 و هان یتالا لیف ویرانس - ۰
 . دنک تیادهار مدرم

 شاعتشاژا نه قمناکشیپ رنه - ۲
 اهویدوتسا رد اریژ دتوش باغتنا هدسب
 رظنب الثم دننکیبنار لوصا نیا هج وجب+

 ۱ ی ی

 3 ًاقتیسه ذأتس

 یلم زادان|سپ قودنص یرداج لاس زئاوج

 تسا هدیدرگغلاب لای نویلیم ششب
 رقن ٩۲۵۲۰۰۰ :۱شی یلم ژادئاسپ قودنح هلأاسهد زن اب یاه

 بپ رقهک دناهدید رگ ق فوم هزیاج لاب ر ۳۱م زا رواج
 دن | هدوب یابی ۰

 هلع ارد و وود یاهوژوآ ووبزم زئاوج تباصا اب هک تسا یهیدب
 هی او هتفای "اه و تنکسم ورقف ژا یئاههداوناخو هدشهدروآ رب اهت | زا گدایز
 تساهتفای نیمأت اپن 1

 ی

 ژاقهدونتک وغ قراج لاسیشک هعرق رد هک دیلیام مه امش زنگ
 لاو ۰ لا وجب هک زوب زم هزیاجلایر 9۰ ۰۰

 دی جم یلابر ۱۰۰۰۰ ۱ و شل ۲

 نلایر ۱۰ -ویلابر ۱۰۰۰ ویلایر ۱۰۲۰۰۰ ویلاتو ۵۰۰۸ و
 ودنصیزک رمهراداررد یراجلاسناب اب زا لبقدب وش دنمه رهب تساهدش میت

 نا ریایلم كناب یاههجاب و اپیگ هنیانتو اههبعش زایکیایو یلم زادناسپ
 یشک هعرقرد تک زش لقادح هک )لایردصکی غلبمابناتنادن زرفودوخ یارب
 .دیامنزاب زادناسباسح (تسا

 دیرادن اركن ابب هعجارم لاجم اهحبص یرادا تاعاسرد هچن انچانمض

 ناب ایخرد عقا و یلمزادناسپ قودهنصیزک رم «رادایاهرصعهجایب تسا نکمم
 رهظ زا دعب مین و ششات راهچتعاس زا لیطمت مایایانشتساب هزور همههک یسودرف
 حوتفمابت اتسرهش و زک رمزادن |سپ هوجو تفایرد ودیدجیاپب اسحاتتفاکا رب

 .دیئامرف همجا رم دشابیم

 رس 5
 ۳ ةرجسرالوورب داراب ور

 ۳ درس هشیپ رثه نیب رثهب_دوشن اد نیسحنم
 طا دوبجمادوا ید پیت نشف رک رظظن رد یاجب * نالاتاس» 2 ًاهوبدوتسا نابحاصهکیتروصرد تسناربا
 نگو هضاریز ۶ 72 هب اهنت هن هک فر یئاهمایف رویزاب
 7 اذط| یو تییوبحمو ترهشب هکلپ تسب ام آ
 8 ۰ ., دت زی هملعا زی

 5 ]وا رتشبب



 ضوع دریل شوما رق صاکع
 هرئادو هلمج تکاب یور ِك ة رک مهاب س

 :وش یاهی ات رنم وحمار یور ه« - تکاب لخادرد هدشن لطاب هرخالاباب و ِ کر اظ هثحصی و دنا والوس 6 دیتلایدود هقناسمرهیارب- ۲ دوفورممنامرنام رهق اق[ نیادیاش لراش دننام یدنمراه دننکن شومارفار «تاقباسم 9 پاچمپب ملت 3

 ؟دیهفیم
 ی /امشهار متاوتیم طقف ای

 ود زا ک رمقوف سکعهک میوش رک ةتم 1 ِ

 یت دوصزد دشأبم یتاکی رمادوپشعهپ رته

 لایدود ابهارمه !داهنآ

 دیتسرش هلجع سرد اد تس هدشت لطاب رست
 رفت هزناجنات دن رب زر ۱ هب هعرق متخب اع 9 2 ی ۳

 درک میهاوخ میدقت هلجم هانی

 دی ام زایی ا رد وخ ینامنستاع ولعع
 رد «نامک ولمتم» فورعملبق - +

 ٩ تسا هدش هیت یلاسهج
 مادک < کتالبازکد ملیفرد - ؟

 ٩ دندونتیم افبا اد ل
 داب ربیاهجنک »ملیف نادرک زاک - ۳
 ۶ تشادسأن هچ

 وا لد ناشی رتع ۳

 تر

 ادوب مادک «هلاژ» ملقتلوا <

 رد یزاب یارب ندلوه مایلیو
 ؛ تق رک راکسا هزگاج ملیف مادک

 و يمداکآ وضع - نخ متتفف۲ زا ریذبان انقرثا كي ید ورب

 ۱ 1 یتحبش وجه زب رغ

 ۱ هسنارف یپدا هزئاج نیرتگ رزب هدنرب
 رنیرت یلاعو هدش هجرت ابند هدن ز یاهنابز همهن هک یباتک

 تسا هدش هتخانش لاس

 یا :ههربا و۳هدی

 هلجم سردابنآ خساپاب ءاربه - نآ
 . دن راد لاسر

 هژابشهس هقاسم ره خساب - ۳

 ۱ دشده| وخ مالعغآ دسب
 9 ءزیاج ششیاداد هقیاسره- 4

 - دشابیم < ابتیس هراتس و هماکی
 تاقاسدرومردقوفنیتاوق انض

 ی ۲ 3 ی یادزد هلجمیم

 3 ؟تسیک ولیسدرم هقباسمناگ دن رب
 (۴۳ هدامش)

 (نا رهت) شخب رق نیپم هزبشود - ۱
 (زی ربت )نایطیاریاه-ممزیش وداب اقآ - ۲
 (ناهفصا)یروپ اش رهچونم یا[ - ۳
 (رهتمرخ) یزدان نسح یاقآ - <
 (نارهت) دوبکاخ زیورپ یاقآ - ه
 (ءادنامرک]) نایس ور امانی ءزیخود سا

ِ 



 هحب لو قبط مه هعند نبا
 ان یار یک میتلک «دا

 ژامیدوب رظءاموسب وب <

 شرتا ایمیک ( ؛دادسهان ابحا
 لثم اما دودپ فا هحفصرب یتاجح

 نباو هدر لک

 تعشء>

 هداد ناک دنناوخ لبوحت <

 شی طبش مبط «

 ۰ «یملق كخضمد یاح

 و تست یازبچدب تروصرهرد ۱

 و »۰۰ دژرایم شن دن |

 ۱۳ سر ۱۳ هک بیت ناب هم
 تشردیمک !دوا راک زور هصغ هک اب 7 4

 هحفصزیم رود هدروآ اب یلومعم دح ز
 یشآ هدوخت ارلدوخژاب ودربم هسرب ید

 كاتتشح ویا هداح تقون ۲
 باتج یاهمدق راشف ژا ا رهاظ

 یداخ 4 وا ودیزرل یمک قاطا نیمزر.<.
 هکتبا لثماههچب ۰.۰ داتفا یبیهم یادصا
 زا كبی ره و دشابهدش دیدجت ماش هند
 < "یلق  ریخعاما «دنتفدرا رف یاهشوک
 نارا رزهاباروا یتفوو درک رک ربم ید
 مچ هلحم تاحفص د-:دیشک نوریب تقشم

 تقو رکگید دیدک مهدنب هحفص
 اداهئ] تسا هدنابت تاحفص میظنت یار
 < اخ اجب و تشاذک مه یولهب بیت رتنا.ب
 یاربارن] و دشپاچ هلجم یتقو - داتسرن
 شتاهددتد رب ریپدرسیاق [ شیپ رظن راهص
 نسیادینی هب مه امش .. دنامزاب بجمت ر
 هدوب هدمآ ددبآ زا ی وجمم هچنومنم هحفم

 یسزات یالیفصتاون ناوتبمهن وکج
 درک مفر

 الو ادم یسداف یاهمایف هراب رد
 ملی ملطمات ناورک اکو كر تم یشاغ رد

 ربخمو دنتس یم اد هلجم تاحفس

 دوب هد

 ۰ داد یور

 ۰ 1۷ اعدمرب نا رثهیب تعدزا نا زوس یا رحم

 ی تا 13 دوغ ترک یتقو . دداد یلوخ رب ل
 دراوو ءداد هفارا یدازهب رتک د یا اب

 روس
 راهچ هلجدسو رغل درد ی

 اغآ هاتخبشوخ دوب «هشو| حرخ لاید نویلیم
 ناادنیخب لک هک دن دش ی رتخ یا راد ناغدمحم
 دریگیم یتافارتعا واژاو هدرک سا اد
 زا مه یشک شم یارب دیناوتیم تقوت ۲
 ۱ .دینک هواقتسا رتب صدس رهلییعوتا نامه

 هعوساج شقن رود یمارهب یفرط زا
 هلجم ۳و» وویاه هدادش هک تسا یئابیز
 هچوک ردو یرادبرخ لاید ۲۰ تیقاد
 اد یردب تورت اههژد هچب اب ندنل یاع
 تسد زا هدشن لطاپ ریمت لایدود یارب
 یئامنیس هق- یتسیلاص روشن ملیف  دهدیم
 دشدهاوخ پاچ تبوب هک تسا یدیدج
 تسا هزایش هدزاود هقاص نیا تدم و
 لضاف داوج ندرک رودیالاوگنیس یاهتسد
 ار وا و دش هیچی یتاهج یتشک نامرهث
 زا سپ بیت وتنیاب و درک مش بقع فرطب
 نتشک اب اهنت ناوج نا رتخداب یزدو قشع
 - درفل] نوجو دیدرگیف ءاضرا اهنآ
 ك ردنکسا و تسد رب زنادرک راک كاکچیه
 شوغآب یلاحشوخ طرقزا ( اقیرقا هکلم ۱
 یاهسابلملیق ناگشیی رنه دن داتفارگیدکی
 یبرعیدملب هیت یورو هدوش تداف ادوا
 لاویتسف رد ۹۰ ۱ رد هنحصنیا ۱ دندیصق
 رو هکلاح رد دشءرفاج ةخاب قفوم ناک
 زاو] و دیشرلانوراه صقر دام لادوک
 نودب و دوب رتچ بار لوس نیا _لّصف
 یمن اد ناشوک رتک د یئاعدا نی رتکچوک
 نسیا دروآ دامشب و.,دوتسا ریدم ناوت
 فورمسم یصاتقر حوژ یدمجم ٌههادبع
 یاهچیرد لثم ربام نی ودلک ورتم ینابیک
 ناهج ماسجو دوشیم زاب حداخب هک تسا
 دیوگیمهصق هیاوب لراشاب هک تسا یاب

 سس 1

 ًامنیسو راتس
 فوم هشیپ رثه شب ناوشپ شکلد اما
 یخ تقلرو7 تلاسک یتعاس ودملیف کاپ زا
 وزاب یدحب شیاه لصف هچرگ | تسار-:
 رازی هدعاخ 1 اهدرم هک تسا طوبی حاد
 تراوتسا اب یدبحا یسورعالتم دن درگیم
 طقت و شدوخ یپلف لیم فالخرب رجتبرک
 صومات + و هدوب ملیف كب دد یژاب یارب
 نایاف] و هدز هعطل ناریا رنم تفارشو
 هتشناردوح ناکد دیاب اهویدوتسا تخاص

 اقتهرس .لینوخ یاهتسورب هسوب .دننک
 نیرتک وزب دود هرپ متتسس شا ترصن
 و دشورپ ور تیقفوم اب تعتیاب یامدیح
 نواب دوم وب نیا تروص یود تییدود
 یژافط » ییایبز هک ددرگیع ردقآ
 نادزدهجوت دزومشارت هصاخ ناخدورحم
 مداب دداما دریگیمرا رف (ات رک هبع)یمایدد
 هک ی دتف یاهباقشب ویراجبآ یشک هل وا
 یازص تسزال اهلیق هد ندووخ یارب
 دادیجب رب ول ولأثیج . تسا هتفرک ر هوش
 رواب سلب هچرگ او هبتسه ینز لتاقامش
 فو رممهصاقر ناتکتا هکلم هک هثکین
 مها,م ناج و تسا شکسد7 و یوسنارف

 ادوا مان دیتشاوت رگا و دنکیم دیده
 کت مدرس گناب ءاره دییات فثک
 ههاکیهزیاح همولاسر! هلجم رتفدب یملق
 گلم, وک "دی وشمصن « یرتنع ی طول یاشابت
 ناشناهتت یل و تس» شافک درک اع یمیطم
 مدمکب هکشی|لثم تست یفاک مغز یاج نداد
 ناب ءراد) لجم ۰ دنبوکیم ملطم ان
 ۱ زیابد ءراب هداما .تسالعل ژاس اپ یرهچ ونم
 اد هدام ناهابود لس یئامتیم نیدقتم
 لذتبم یلیخ دنتفک و دنتخادنا ءار دایرف و
 ؟ووب ندید و مطه لباق ناتیاتود یکیو
 ۰ : تقک باوجرد ایسام

  وایکسی یا هتفم طسوتم ووطب
 ۱ هیریرحت تئیه رظن ربز دیابم مشوخ



 0-۱9 هی اهن یون ما م ی ۳ ۱ نم حر دنتم بارلع و ۷ ت

 ماشبارلب رج سوتامو دش ل رظعوس یسک قودنصدرومرد هجناتچ ام

 د دهاوخب تقو ره دناوتیم د
 رداما.دندش حراخ ناطاز

 هرجنب زا رتخد خب »ی 5
 مخ رد یتقو و دوب اهن[ ظاوم وریور ۶ 1 ج > قالب +اد اهباتک یودنص و

 لمع مت وم هک درک سح دندش دیدب ات ن ِ ۳ 7 طقف غرح رگید لیرچ زا

 هدیسز تسا دوخ رب رحت نشام تشب د

 درک نیشامیدغاک یور رطس دنچو تسن
 رتخب رتربلآیاق۲> .تشوت تکاب یورو
 حداخ دوخقاطا زادمب دنیامرف هملاطم
 !تخادنا تسب قودنص رد ارث[ و دش

 ر دم زور هک دنداد ربخ اه همان

 < تیفب رک > كداپ رد ی ساتشات نز ءزانج - و
 صج نآ ندناوخ شحسب لب جو ,دش فشک

 سبپ تسا رتخب در لوتقم نا
 یاپخ ر> سوتام .تفرس ومالوب

 ..مظوفحملئاق ناگیاسه

 فسا: ابا رد وخ رس رتخب ر

 هک تسا مولغم اللماک

 اههدا وش رک
 تفدو 

 4 جوی 2 دیس ریمرظنب حتافاویضار الماکادرد
 مادیدوخیاب دداد» تقسیم تل ریزو

 هبادا دوخ یزاب نیا رن ا نوج

 هناوس,دهک دش دنهاوخ نئعطم هد دهد

 هقق ددنچ سومنام اهنآ

 و ثشادرب ادنفلث یخ
 هتسالگب مجاد ۷۵ ی یلصف ]| غم

 ی
 و تساخرب اج زا دمپ تساوخ رتذید

 حراخ دوخ قاطا 1

 هما اطمل ومشملپ رچ دیس و
 رادیداب .دوب «یدعت وژواجن نو رف »بانک

 ته شویتاب
 نیا هدننیوست یاب ایم هدیقنب

 تسایداهیرها یشکمدآ و تیانچ دوطس

 ۲۴ هحفص
 دشجراخ یرتتالک زا تنامضندادزا سپ «لیرچ»

 |مزیسه راتس
 ۳ روط نی تسان رکسمم تفک ودادش

 هک ک ردمجیه نونک ات تروصزه رد ی ودشاب
 ۱ ۹ مولءم | ردسج تب وه 4 ۳

 تسلب| دیتسه برطضم ردق "۲ ۱
 ۳۳ ررم تائیقلت ناتد وخب تهجبب

 کف دیاش .. دین وگب» رتعضا و
 سی تقی رک ران دسج نياسپ ) ۱موون قودنصددمهیسک وماهدیدبا وخ ۱ ۱۳ 2۳در بوخ متسه ها وید .نمدینکیم

 ۶ اش اما تسیث مولعمزونه
 ۱ یافت و تایالج فک یا رب یا رب ادن رایتف و

 نسل ما وامب | داش راک نب | !دینک
 لویش دم رگید یاهزبچبادنآ

 زل سپ و دش تکاس اتعوم زز دیش

 دل و رگ یظفاحادخ مه زا فلتخم یاهترحص
 رق دوخ قاطادراو ,وتفوسنآ ۰

 ووخ رکف ودنک شوما رفا ر هیضف نیاد وب كب د زن
 «؟یماگنهیا و دی امثن هد وس رف نیا زا

 2 ودمآ ادصب شقاطارو كنز

 .تلایصع اب رتخیر . دش ورب ور رتخب راب
 دید رک قاطادراوو دزبقع ادوا یکشخاس

 سج زا دوب هتشون دوخ هک |رباهماندعب
 تفگ ودروآ رد 1 ی 5

 , تسن هدیدنسب ام تاک رحنیا -

 ۱ مدیسر اش فرطزا حبص زورما هماننیا

 تونچ | رث [ نتمدعب ۰. دب|هد رک دیدهتارمو
 دستناوخ

 /  لدت باکترا عقوسم ددار ابشنم >

 ۱ ۰ تفک مهاوخ اجهمهار هیشق نیاو مدد

 جیهذانم یل ودبتسه یکان رطخ لتاق امش

 ۱ دیشک دایرف لیرچ < مسرتین زیچ
 نم لاک نیا

 1 رسم مسیتاب و تشک زاب رد فرطب رتخبر



 ناتساد هبش
 رتک د شیپ هدشن ریدات

 عقومدد ۱ دیتسیت یعیمطلاسب ۱ ۳۹

 یورسب هتسهآ وا تسدتاملک

 نم هدیقمب

 نیا

 داد داشف ار[ و تفر برد 139 سم

 ۱ رد دیلک ندبنادرگ اب رگبد
 دروآ دورف یرسدعب ۰ دشیما ۰

 یا هظحا لبرچ ۰ تفر ورهار ف

 ناب ایخمزاع تعرسب وا یا رب اباضتت

 ادم

 رودب رک یاهشاا رتخب دوا
 دسر لدیرچ قانطا كبدر
 تعادلا فارطاسب ی-هاک

 یاهتسد ۰ دشوا ناطا دراو «

 رسب رهت نشاع ۳ تسادب اد
 .د رک نیشامیذفاک ور رطددنچ و

 لیرچغا رسب سیاپ دمزور حیصء
 یف اب ره هب تاحیضوت ۱۳۱ یو ودم

 داش ادوا هچ یارب تسن ادیما ذونهد

 رتنالک رس قاطا دداویتقو ی و دن |هد رک

 وازیم دانگ رد هک دیدار ردخبر دش
 رتنالک رس قاطا ردمهسویتام .تسا هتسدن

 لیرچب نونظم و نارگن یاهرهچ اب
 اب سیلپ هدادا رتنالک رس

 تگ ورک رچ ور یدجو ها یاهناج
 یاههمان نیا نتشون یارب ادامش

 دیئامرقب ۰-۰ مياهد رک راضحا زیمآ دیدبت
 تقونآ ۰ تسچ اه داکتیا زاامش دومقم

 نتمو تشادرب زیم یود زااد یذغاک هکن
 هترکتوت ! رتشید یاقآ 9: دناوخ ارنآ
 را رف نو-ناق كنچزا لتق باکترا زاسب
 داتفا یها وخ هلتب هاب و رلثم هبت رمنی ااماید رک

 یک ودولآ نم نوعب تسد هکنب ازا لبق نوج
 2ا یک دن زب ود رک مهاوخ یتسدشیب ن»

 «..شابتدوخ با وماداد مهاوخ همناخ
 نم ۰.۰ ما هتشوئن نماد هماننیا -

 + تفگ تن وشخأب رثتالک رص ...مرادن دابب

 هلیسوب هعاسن نیا هک تسا ماسم -
 ارهاظ یهگناو ...هدش هتشونامش نیشام

 ودوب

 1 دشتکاس لیرچ..« تسا همان نیمود نبا

 تبات تناوتیمررطچ., تفدورف رکدبد
 یرظن ؛ تسا | واسایب ؛ ماهتا نیاهک _دنک
 هک دش نتمعمو تخادن ادفاکب
 ششوک هچ رهيلو هدش هتشون وا نیشام
 ریز اذل . دووآبمن رطاخب یزیج ورکیم
 دادیم سوتام...ماهتشولن نم - تفک ب
 یارب رتخید ۰ تسیننم لامهمان نیا هک
 طقف نوچ هدرک تسرداارن ] نمند رک تکاس
 هلبسو رهب دها وخیممدوب وا تیانجدهاشن*
 ۱ اب رتنالک رس . دنک دوبا مهارم میم

 هلب- : تفگ داد ناکت یرس یگلصوحبب

 نیا تسا تسرد رتخیر یاقآ فرح
 جتدیاب تسیل یعیبط لاحدد

 ۱ یاس ]روا المشدشاب

 . هلیسوب همان

 ار (قلتیک یرده» هک یزیگنا روش قنشع
 سس اهتیس هداتس

 دین اشک نونجب
 فورعمو كرزب یاهیلیف هک یناسک

 .نیجیجو« «غیتهلد « یماتس یوت»
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 درک دا وناک دننک هیچابیلمع راک لاس
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 . دنن ادیم شیامنلیاق ارن[

 نونک اتلوا بشز |46: 7 رگیدهتکت كي

 تدومب و هدرک دوس اس ارنآ دابنیدنچ
 . دن اهدروآ رد یرگید

 دراد هضرعمدربب وءداد لیدبت و
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 ءششوخ
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 و هدنامردیاهداوناخ

 واز < داکبناو و ارد
 | ارنآ 4ک تسا تضن شا هتبسب فی رظ
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 درادیم
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 ۱ ال حرخو تفو فرصزا یئاق
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